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KF § 28
Parentation över kommunfullmäktiges före detta ordförande Karl-Erik
Martinsson, som har avlidit
Kommunfullmäktige höll en tyst minut till minnet av kommunfullmäktiges före
detta ordförande Karl-Erik Martinsson, under ledning av Bengt Torstensson.
__________
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KS/2010:467
KF § 29
Turistbranschen i utveckling, Björn Johnson VD södra Bohuslän Turism
Turismen och besöksnäringen omsätter ca 250 miljarder och är en av de snabbast
växande branscherna i Sverige. Orust ingår i samarbetet med Södra Bohusläns
Turism AB. Övriga kommuner där bolaget verkar är Tjörn, Stenungsund och
Kungälv. Det är näringslivet i kommunerna som äger bolaget och kommunerna har
avtal med bolaget som marknadsför området i tryck, på mässor eller på Internet.
Kontoret finns i Stenungsund. VD Björn Johnson besöker Kommunfullmäktige för
att berätta om bolagets arbete, turismens utveckling och aktivteter.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2010-04-29

KS/2010:306
KF § 30
Interpellationer och frågor
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.
__________
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Gustavsson förklarar att det beror på en
felformulering som har lett till ett missförstånd.
Gunilla Josefsson tackar för svaret.
__________
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Exp:
Stiftelsen Orustbostäder
Ekonomienheten
KS/2010:236
KF § 31
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2009 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Föreligger Stiftelsen Orustbostäders upprättade förslag till årsredovisning för 2009.
__________
Sven Olsson meddelar att han inte deltar i ärendets handläggning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, samt
att godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2009.
__________
Sven Olsson redogör för förvaltningsberättelsen.
Bengt Johansson yrkar bifall till att godkänna Stiftelsen Orustbostäders
årsredovisning för år 2009.
Ulla Buhr redogör för Stiftelsen Orustbostäders revisionsberättelse.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Det antecknas att endast de ledamöter vilka enligt 5 kap 20a§ kommunallagen är att
anse som berättigade att delta i beslutet har deltagit.
__________

Orust kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

2010-04-29

Exp:
Kommunfullmäktiges revisionsberedning
Ekonomienheten
KS/2010:398
KF § 32
Revisionsberättelse för kommunen 2009 samt fråga om ansvarsfrihet
Revisorernas berättelse om räkenskaper och förvaltning för kommunen samt fråga
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och enskilda förtroendevalda.
Revisorerna bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och inriktningsmål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige
beslutat.
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2009 godkänns.
Revisorerna föreslår att samtliga nämnder och styrelsen samt de förtroendevalda i
dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2009.
__________
Holger Formgren yrkar för revisionens brednings del, bifall till revisorernas förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt revisorernas förslag.
Det antecknas att endast de ledamöter vilka enligt 5 kap 20a§ kommunallagen är att
anse som berättigade att delta i beslutet har deltagit
Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet avseende ansvarsfriheten samt att
kommunfullmäktiges beredning för revisionen inte var överens.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2010:178
KF § 33
Kommunens årsredovisning för år 2009
Föreligger av kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag till årsredovisning för
år 2009.
__________
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att för godkännande överlämna
upprättad årsredovisning för 2009 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar
enligt Bengt Johanssons förslag.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Sociala omsorgsnämnden
Folkhälsosamordnare
KS/2010:308
KF § 34
Antagande av Välfärdsbokslut 2008-2009 för Orust kommun
Folkhälsorådet i Orust kommun har beslutat att ta fram ett lokalt Välfärdsbokslut
vartannat år. Detta är det tredje Välfärdsbokslutet i ordningen. Det som är nytt är att
Orust kommun har antagit en folkhälsopolitisk policy som är vägledande för
folkhälsoarbetet, den antogs i KF i februari 2009. Det har också tillkommit ett nytt
samlat statistikunderlag gällande folkhälsa i en rapport med namnet ”Öppna
jämförelser 2009”. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen
(SoS) och Statens Folkhälsoinstitut (FHI) som gemensamt står bakom rapporten.
Totalt redovisas 21 indikatorer som är uppdelade i grupperna levnadsvillkor,
levnadsvanor och hälsoeffekter. Välfärdsbokslutets indikatorer har sin utgångspunkt
i de nationella målen för folkhälsa och de följer också de lokala utmaningarna som
finns angivna i kommunens folkhälsopolitiska policy.
Föreligger förslag till välfärdsbokslut 2008-2009 daterat mars 2010. Folkhälsorådet
beslutade 2010-02-12 § 1 att anta föreliggande välfärdsbokslut för 2009 med
reservation för att kompletterande uppgifter ska föras in från verksamheterna.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att anta förslag till Välfärdsbokslut 2008-2009.
__________
Bengt Torstensson yrkar att ärendet bordläggs tills kommunfullmäktiges
sammanträde i maj för att ge utrymme för ett informationstillfälle i anslutning..
Föreligger två förslag. Ordföranden finner att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs tills kommunfullmäktiges
sammanträde i maj för att ge utrymme för ett informationstillfälle i anslutning.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
KS/2010:288
KF § 35
Prognos 1, 2010
Prognos 1 av 3 (inklusive delårsrapporten) överlämnas till Kommunstyrelsen.
Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det
sannolika resultatet för året
Prognosen består av en inledande del med en övergripande ekonomisk
sammanfattning och nämndernas prognoser i korthet. Sedan följer en kort
avstämning av hur prognosen förhåller sig till God ekonomisk hushållning. Därefter
redovisas nämndernas beslutade prognoser, där man, förutom en ekonomisk
uppföljning, även gör en uppföljning av Inriktningsmål av eventuella Nämndsmål.
Nämnderna har även att föreslå en åtgärdsplan i händelse av negativa
budgetavvikelser. Åtgärdsplanen ska föreläggas Kommunfullmäktige och granskas av
kommunens revisorer.
__________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till den möjlighet som tillskapas av det statliga konjunkturstödet –
vad avser sociala omsorgsnämndens prognostiserade underskott för
försörjningsstödet – bevilja tilläggsanslag till detta ändamål om 2,5 miljoner kronor:
medel att utgå av eget kapital/2010 år budgeterade resultat, och
att i övrigt uppdra till nämnderna att senast i samband med prognos 2, upprätta en
åtgärdsplan för att komma till rätta med de prognostiserade negativa
budgetavvikelserna, och
att uppdra till Kommunchefen att påbörja en översyn av, och ta fram förslag till de
ekonomiska styrprinciper som ska gälla i den nya förvaltningsorganisationen, vilket
ska vara färdigställt under hösten 2010 och vara förelagt Kommunfullmäktige för
beslut senast november 2010 för att de nya styrprinciperna ska kunna gälla från 1/1
2011, samt
att i övrigt godkänna prognosen.
__________
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Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Socialdemokraterna genom Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med tillägget.
att kommunfullmäktige beslutar att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att klarlägga
hur stort medelsbehovet skulle vara för att öka eller åtminstone behålla dagens
lärartäthet i våra skolor.
Medel till detta finns i det statliga konjunkturstödet som skulle användas för att
undvika uppsägningar i vård, skola och omsorg.
Folkpartiet genom Claes Nordevik yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget.
att kommunfullmäktige beviljar ett extra anslag till Barn- och utbildningsnämnden
med 5 mkr. För att Barn- och utbildningsnämnden ska kunna dels klara budgeten
utan ytterligare nedskärningar, samt att man ska kunna behålla nuvarande lärartäthet
och på sikt öka lärartätheten så att man når upp till riksgenomsnittet.
De 5 mkr tas från den budgeterade vinsten som enligt prognos 1 hamnar på ett plus
på 36,9 mkr, minus 5 mkr så kommer det budgterade överskottet att bli 31,9 mkr.
Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till Roger Hanssons förslag.
Birgit Strömberg yrkar bifall till Roger Hanssons förslag.
Föreligger tre förslag. Ordföranden finner att Roger Hanssons förslag vunnit bifall.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Roger Hanssons förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2009:1291
KF § 36
Antagande av nämndsorganisation för Orust kommun
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, samt att
uppdra till kommunstyrelsen att via arbetsutskottet vara styrgrupp för beredningen.
Beredningsgruppen överlämnar 2009-12-16 sitt framtagna förslag till ny nämndsoch förvaltningsorganisation.
Arbetsutskottet beslutar 2010-01-27 § 16 att uppdra till kommunchefen att arbeta
vidare med förslaget och sammanställa underlag för yttrande från nämnderna.
Ärendet har varit föremål för remiss till nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade 2010-03-22 § 26 att med beaktande av förvaltningens redovisade
synpunkter, godkänna förvaltningens yttrande gällande förslaget till ny politisk och
förvaltningsorganisation med tillägget att även beakta i tidsplanen, den stor
omställning som skolan står inför.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-03-23 § 27 att ställa sig bekom förslag till
ny organisation för Orust kommun, samt att överlämna sitt remissyttrande till
kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-04-08 § att anta miljö- och
byggnadsnämndens PM 2010-03-22 som eget yttrande till kommunstyrelsen, samt att
antal ledamöter bör vara sju + sju.
Föreligger förslag till ny politisk organisation i skrivelse daterad 2010-03-29.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-25 § 26 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.
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Beredningsgruppen avlämnar i protokoll 2010-04-07 sitt yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta organisationsberedningens förslag till ny
organisation, och att arbetsgruppen får ett fortsatt uppdrag att granska den nya
organisationen och fortlöpande återrapportera till kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen består av kommunfullmäktiges presidium samt en extern konsult.
Arbetet skall vara avslutat 2010-11-01, samt att miljö- och byggnadsnämnden fortsatt
kommer att bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att – med förändringen att det ska vara två viceordförande i kommunstyrelsen och
att kommunstyrelsens ordförande tillika blir kommunalråd och 2:e vice ordförande
oppositionsråd – anta förslaget till ny nämndsorganisation att gälla från 2011, enligt
den 2008-10-16 tillsatta beredningens förslag, och
att uppdra till en arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium med rätt
att anlita stöd från KFI eller annan extern hjälp, att fortsatt granska den nya
nämndsorganisationen och fortlöpande rapportera till kommunfullmäktige – med
avslutning och slutrapport före 2010-09-01, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att fatta de beslut som kommer att krävas för att
anpassa förvaltningsorganisationen till förändringen.
__________
Lars-Åke Gustavsson, Gunnar Persson och Sven Olsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Holger Formgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget .
att kommunfullmäktiges presidium får ett fortsatt uppdrag att granska
implementeringen av organisationsberedningens förslag.
Föreligger två förslag. Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställs; ”Den som bifaller kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som bifaller Holger Formgrens förslag röstar nej”.
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Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 17 nej-röster samt 2 avstår. Hur envar
röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.
_________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
KS/2010:302
KF § 37
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för år 2009
Av förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet framgår bland annat att
varje kommun senast 1 maj varje år skall upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning för
föregående kalenderår. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta kommunalt
bedriven skolverksamhet, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Arbetet med
kvalitetsredovisning skall främja kommunernas, skolornas, förskolornas och
fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga
utbildningarnas nationella mål. Redovisningarna av det systematiska kvalitetsarbetet
syftar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse.
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade 2010-03-22 § 29 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslaget till kvalitetsredovisning för 2009.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslaget till kvalitetsredovisning för 2009.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2010:246
KF § 38
Redovisning av inkomna motioner
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 29 att kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars
beredning ej kunnat slutföras.
Följande inkomna motioner har inte besvarats:
Inlämnad/
Diarienr

Ärende

2007-10-09/
2007:785

Motion angående affären
på Gullholmen/Hermanö

2009-09-30/
2009:1027

Motion om inventering av
avverkningsbehov vid
utfarter och vägar

2009-09-30/
2009:1028

Motion om inventering av
energibesparande åtgärder

2009-12-18/
2009:1339

Motion om framställning
om rondell i Ellös

2010-01-29/
2010:78

Motion om uppvärmd
boulebana

2010-01-29/
2010:79

Motion om framtida
föreningslokal i nuvarande
Ängås F5-skola

__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av motioner till handlingarna.
__________

Orust kommun
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
KS/2010:303
KF § 39
Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut i
äldre- och handikappomsorg gällande socialtjänstlagen samt enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sociala omsorgsnämnden ska (hänvisning till lagstiftning cirkulär 2006:35 Sveriges
Kommuner och Landsting) till Socialstyrelsen (fr.o.m. 1 januari 2010) och
kommunernas revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
Ändringarna av socialtjänstlagen och kommunallagen trädde ikraft den 1 juli 2006.
Sociala förvaltningen har redovisat till Socialstyrelsen för 4:e kvartalet 2009 tre beslut
i vård och omsorg, samt sex beslut inom vård och omsorg, tidigare inrapporterade nu verkställda.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-03-23 § 34 bl.a. att redovisa en
statistikrapport till kommunfullmäktige för fjärde kvartalet 2009.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Regionala Ägarrådet
KS/2009:1224
KF § 40
Framtida huvudmannaskap för kollektivtrafiken
Regionala Ägarrådet har i skrivelse 2010-01-25 lämnat förslag om Västra
Götalandsregionen ska överta huvudmannaskapet för den lokala och regionala
kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Ägarrådet föreslår kommunerna att före den 28 maj besluta i enlighet med dess
utsända förslag samt befullmäktiga en företrädare att i anslutning till årsstämman, för
kommunens räkning säga upp det nu gällande aktieägaravtalet samt teckna nytt avtal
med ovannämnda inriktning.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara länstrafikansvarig och
trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland
enligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik, och
att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta, och
att villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan kommunerna och
Västra Götalandsregionen, samt
att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Gustavsson att för Orust
kommuns räkning i anslutning till årsstämman säga upp nuvarande aktieägaravtal
avseende Västtrafik AB och teckna nytt avtal med ovan nämnda inriktning.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
KS/2009:1237
KF § 41
Medeltillskott för fortsatt nolltaxa i kommunala lokaler
Barn- och utbildningsförvaltningen skall inför 2010 anpassa verksamheterna till en
budgetram som är minskad med 21 500 tkr. För att anpassa verksamheterna till de
ekonomiska ramarna har en översyn av förutsättningar och möjligheter genomförts
för att skapa en verksamhet i ekonomisk balans 2010.
Nuvarande regler och avgifter fastställdes av barn- och utbildningsnämnden
200-11-20 § 67. Principerna, bland annat vad det gällde nolltaxa, fastställdes av
kommunfullmäktige 2000-12-14 § 79. Mindre revideringar/anpassningar i
bidragsreglerna fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2002-06-17 § 81 och
2005-12-19 § 137.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-11-16 § 107 att föreslå
kommunfullmäktige att vad avser principer för hyressättning av kommunala lokaler
slopa den avgiftsbefrielse som gällt för barn- och ungdomsverksamhet samt
handikapp- och pensionärsföreningar och därmed även den grund denna haft för en
del bidragsnormer, och att under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer
förslaget om slopad avgiftsbefrielse, fastställa framarbetat dokument innehållande
föreningsstöd samt regler och avgifter vid andrahandsuthyrningar, samt att
förändringarna gäller fr.o.m. 2010-01-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-02 § 165 att återremittera ärendet för
övervägande av andra alternativ än slopad avgiftsbefrielse m.m.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-02-22 § 10 att med beaktande av
kommunstyrelsens beslut 2009-12-02 § 165, föreslå kommunfullmäktige att bibehålla
nolltaxan under förutsättning att nämnden ersätts motsvarande kostnad som
nolltaxan medför.
__________
Bengt Johansson föreslår kommunfullmäktige besluta att till ändamålet anvisa
209 tkr; medel att utgå från 2010 års budgeterade resultat och notera att därmed ha
de motsvarande medel som drogs inom genom ramjustering i slutbehandlingen av
budget 2010 enl. ekonomireglementet och som skulle återföras till barn- och
utbildningsnämnden p.g.a. uppvisande av bättre resultat senare under året – tagits i
anspråk.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Bengt Johanssons förslag.
__________

Bengt Johansson och Claes Nordevik yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2009:1028
KF § 42
Motion om inventering av energibesparande åtgärder
Agneta Melin, Socialdemokraterna föreslår i motion 2009-11-09 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att snarast inventera var i kommunens
fastighetsbestånd energibesparande åtgärder kan sättas in och därefter ansöker om
statliga bidrag till detta.
Över motionen finns yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet,
daterat 2009-12-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-13 § 13 att återremittera ärendet för
komplettering med åtgärdsplanen för energibesparande åtgärder.
__________
I skrivelse 2010-02-25 från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet redovisas
en plan för energibesparande åtgärder och underliggande energideklarationer
redovisade till Boverket.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återrapportera hur det fortsatta
arbetet med energibesparande åtgärder överlag i de kommunala fastigheterna
fortlöper.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att efterfrågad inventering har genomförts och åtgärdsplan
finns – där bidragsmöjligheter kontrollerats, samt att energisparande åtgärder överlag
i kommunens fastigheter pågår – anse motionen besvarad.
__________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2010:131
KF § 43
Godkännande av planprövningstillstånd för fastigheten Morlanda-Slätthult 2:72
m.fl.
Sökt område ligger delvis inom detaljplan fastställd 1976-05-24.
Enligt översiktsplanen 2009 är området planerat för bostäder.
Syftet med planen är att skapa bostäder; en småhustomt, två radhus med 3
lägenheter samt komplementbyggnader.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-02-04 § 9 att ställa sig positiv till att
frågan prövas genom detaljplan, samt att översända ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan, samt
att erinra sökanden att krav kommer att ställas på anslutning till fjärrvärmeverk.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
KS/2010:261
KF § 44
Medel till investering av larm - Fyrklöverns äldreboende
Förslag föreligger till ny investering (se bif. blankett):
Verksamhet:
51244 (projekt 2101)
Projekt:
Larm Fyrklöverns äldreboende
Beräknad utgift: 373,5 tkr
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen och till ändamålet anvisa 373 500 kr; medel
att utgå av likvida medel.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2008:1591
KF § 45
Antagande av vision med förhållningssätt och strategier för Orust kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2009 § 21 att införa balanserad
styrning som styr- och uppföljningsmodell för Orust kommun. Arbetet med
införandet påbörjades under hösten 2009. Inom förvaltningsorganisationen har man
under hösten 2009 i storgruppsdialoger tagit fram de gemensamma värdegrunder
som ska råda i organisationen. ”Vårt framtida Orust” har i konsensus arbetat fram
ett förslag till vision med tillhörande strategier som ska gälla för Orust kommun.
Skrivelsen återgiven i bilaga till pm 2010-03-18.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till Vision med förhållningssätt och strategier för Orust kommun.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Sven Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Holger Formgren yrkar avslag.
Föreligger två förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag vunnit
bifall.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Folkpartiet reserverar sig mot beslutet.
_________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2010:122
KF § 46
Ändrad taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
Orust kommun antog 2006 taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och
foderområdena, fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-14 § 90 med revidering Kf
2007-06-28 § 57. Sedan dess har lagändringar skett som medför att en ny taxa
behöver tas fram inom livsmedelsområdet.
I samband med att länsstyrelserna tog över djurskyddstillsynen 2009-01-01 övertog
de även kontrollen av foder och primärproducenter.
Den 1 december 2009 träder ändringar i föreskriften om livsmedelshygien (LIVSFS
2005:20) i kraft, vilket bl.a. innebär att endast anläggningar som berörs av EG
förordningen 853/2004 ska godkännas. Alla andra anläggningar ska registreras.
Den 1 januari 2010 träder ändringar i avgiftsförordningen (SFS 2006:1166) i kraft,
vilket för registreringspliktiga anläggningar innebär att årlig avgift ska betalas från
och med det kalenderår som verksamheten påbörjas.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär 09:53 lämnat ett underlag
för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel vilken har använts vid
förändring av förslag till ny livsmedelstaxa för Orust kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-10 § 333 att anta bifogat förslag till
förändrad taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet, och att taxans 4 §
med årlig höjning av timavgiften kan under 2010 ändras om kommunfullmäktige
antar annan grund för indexuppräkning än konsumentprisindex, och att taxan ska
gälla från och med 1 mars 2010, samt att beslut enligt punkterna 1-2 ska gälla
omedelbar även om det överklagas. Detta med stöd av 33 § livsmedelslagen.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-10 § 32 att återremittera ärendet för tydligare
information vad avser timavgift och indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-04-08 § 90 att föreslå
kommunfullmäktige anta förslaget till ändrad taxa för prövning och kontroll för
livsmedelstillsynen, att taxan ska gälla från och med 1 juni 2010, samt att beslutet
med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det överklagas.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-10 § 32 att återremittera ärendet för tydligare
information vad avser timavgift och indexuppräkning.

Orust kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28

2010-04-29

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-04-08 § 90 att föreslå
kommunfullmäktige anta förslaget till ändrad taxa för prövning och kontroll för
livsmedelstillsynen, och att taxan ska gälla från och med 1 juni 2010, samt att
beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med verkan från 1 maj 2010, anta förslaget till ändrad taxa för prövning och
kontroll för livsmedelstillsyn i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Valpärm
Personalenheten
Den valde
Webmaster
KS/2010:377
KF § 47
Avsägelse av politiska uppdrag inom Orust kommun - Harry Johansson
I skrivelse daterad 2010-04-15, anhåller Harry Johansson om befrielse från sitt
uppdrag i Arvodesberedningen och Carl Claessons stiftelse.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelserna.
Kommunfullmäktige beslutar att som ny ledamot i arvodesberedningen utse Johan
Stein
Kommunfullmäktige beslutar att som ny ledamot i Carl Claessons stiftelse utse
Roland Abrahamsson.
__________
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KF § 48
Anmälan om inkomna skrivelser
Motion om åtgärder för energibesparingar på kommunala fastigheter – Agneta
Melin, Socialdemokraterna Orust.
(Dnr 2010:462)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

