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KF § 89
Interpellationer och frågor
Enkel fråga (Dnr 2010:1041) från Bengt Torstensson (S) till kommunalrådet Lars-Åke
Gustavsson:
”Vad kan vi i Orust kommun bidraga med för att få ner antalet viltolyckor på
Orust?
De senaste månaderna har det inträffat ett otal antal viltolyckor på Orust. Antalet kan
tyckas vara mer än någonsin. Aktuell statistik har inte gått att få tag i.
Färdas man över Orust så ser man direkt att röjningen av gräs, lövsly, mindre tallar mm
inte har utförts på ett sådant sätt att upptäckten av vilt, som är på väg att passera vägar,
underlättas.
Något måste göras och det NU!
Samtidigt som jag vill be om din syn på denna angelägna fråga har jag funderat mycket
på vad som kan göras och här kommer några idéer från mig.
Orust kommun skal omgående kalla till ett möte med bland annat:
•
•
•

Vägverket
Jaktvårdsföreningarna
LRF

för att efterhöra deras syn och idé till lösning på detta stora problem med
viltolyckor.
Total röjning av vägmarksområde, såsom dikesslänter samt ett område som
sträcker sig minst 10 meter från vägkanten, från vegetation måste var väldigt,
väldigt viktigt att göra för att upptäcka det vilt som tänker passera vägen.”
Kommunalrådet Lars-Åke Gustavsson presenterade statistik på viltolyckor mellan
2004-2009 samt svarade att man från kommunens sida ska bevaka att frågeställarens
idéer följs upp.
__________
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Exp:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
KF § 90

KS/2010:960

Godkännande av kommunens delårsrapport med prognos 3
Föreligger delårsrapport med prognos 3 för 2010, daterad 2010-09-28.
__________
Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana barn- och
utbildningsnämnden inkomma med framställning och underlag så att
kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 § 35 kan genomföras.
Birgit Strömberg föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet att göra en särskild analys som
underlag för förslag till åtgärder samt förbättrat budgetunderlag inför 2011.
Kommunstyrelsen bifaller Gunilla Josefssons förslag.
Kommunstyrelsen bifaller Birgit Strömbergs förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra föreslagna budgetjusteringar med utgångspunkt i Kostverksamhetens
verksamhet i relation till den nettokostnadsandel som betjänar äldreomsorgen, och
att uppdra till Barn och utbildningsnämnden att vidta en utredning som till
Kommunfullmäktige i november har att redovisa vilka åtgärder som nämnden
kommer att vidta som ett led i minimera det befarade budgetunderskottet, och
att till KF i november redovisa vilka åtgärder som nämnden kommer att vidta för att
minimera årets budgetunderskott och för att långsiktigt sänka kostnaderna, och
att uppdra till Kommunstyrelsen att redovisa en långsiktig finansiell hantering av en
befarad budgetavvikelse på nämndsverksamheten, och
att uppdra till Kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med Balanserad styrning med
fokus på kvalitets och verksamhetsutveckling med syfte att få fram de nyckeltal som
speglar prestation, kvalitet och ekonomi inom den tilldelade Budgetramen till de
olika verksamheterna för 2011, varvid resultatet av detta arbete ska vara
återrapporterat till Kommunfullmäktige senast vid februari sammanträdet 2011, och
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att uppdra till Kommunstyrelsen och dess verksamhetsutskott att, givet erforderliga
budgetjusteringar, bedriva verksamheten under 2011 inom ramen för dessa kriterier
enligt gällande ekonomiska styrprinciper och fastställda budgetförutsättningar, samt
att månadsvis återrapportera verksamhetens uppnådda och prognostiserade resultat i
såväl prestations som ekonomi och kvalitetsdimensionerna vid Kommunstyrelsens
och Kommunfullmäktiges sammanträden under 2011.
__________
Lars-Åke Gustavsson, Roger Hansson, Claes Nordevik samt Bengt Johansson
yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Dnr 2010:1053

Uppvaktning
Kommunfullmäktige uppvaktade Roberth Isaksson, Varekil, guldmedaljör i EMmästerskapet i innebandy för rullstolsburna.
__________
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KF § 92

KS/2010:303

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) - 2 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.
Antal
0
2

Verksamhet
Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorg

Ansökan/insats
Permanent boende
2 tidigare inrapporterade beslut har nu
verkställts

Rapportering har skett till Socialstyrelsen och kommunens revisorer 30 juli 2010.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-08-17 § 106 att redovisa en statistikrapport
till Kommunfullmäktige för andra kvartalet 2010, samt att lägga informationen till
handlingarna.
__________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
__________
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KF § 93

KS/2010:695

Motion om trafiksäkerhetsöversyn i samband med beviljande av bygglov
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2010-06-23 kommunfullmäktige besluta
att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att noga titta över trafiksituationen innan
bygglov beviljas för verksamheter som bedrivs på båda sidor av vägar.
Över motionen finns yttrande från stadsarkitekten daterat 2010-06-29.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 94

KS/2010:696

Motion om trafiksäkerhet i kommunen; Flatön och Torsby
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2010-06-23 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att titta över trafiksituationen vid Handelsman Flink
på Flatön samt Indumarin i Tegneby, Torsby.
Över motionen finns yttrande från trafikhandläggaren, daterat 2010-08-20.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till yttrandet, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Hans Pernervik tackar för behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
OKFS
KF § 95

KS/2010:707

Avgift för hemsjukvården i Orust kommun enligt hälso- och sjukvårdslagen
avseende betalningsansvar i annan kommun 2010 enligt VästKoms
rekommendationer
De 49 kommunerna i Västra Götaland har sedan 1 januari 1999 ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende i enligt med det så kallade ”Primärvårdsavtalet”.
Kommunerna har därmed övertagit Västra Götalandsregionens (VGR) lagstadgade
ansvar att bedriva hemsjukvård. I avtalet finns inga undantag redovisade utan
kommunerna har iklätt sig ett ansvar att ge hemsjukvård till befolkningen på samma
villkor som VGR fortsatt har eget ansvar för hemsjukvården.
Landstingets ansvar för hälso- och sjukvård till befolkningen utgår från
folkbokföringsbegreppet, inte vistelsebegreppet. Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge
sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet utan att vara bosatt där.
Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det så kallade riksavtalet för
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen när vård ges av annat
landsting än där den enskilde är bosatt. Det är VästKoms åsikt att detta
betalningsansvar överförs till kommunen vid kommunaliserad hemsjukvård såvida
inte avtalet med landstinget säger annat. Praktiskt innebär detta att den vårdgivande
kommunen i Västra Götaland debiterar folkbokföringskommunen för det antal
timmar som man har överenskommit sig emellan när det gäller
hemsjukvårdsinsatsen.
Det ankommer alltså på vårdkommunen att när en patient begär hemsjukvård i
vistelsekommun skall vistelsekommunen stämma av med hemkommunen om
omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde och när
omfattningen på insatsen bestäms skall förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-06-22 § 89 att följa VästKoms
rekommendationer om att ersättningsnivån för kommunal hemsjukvård i Orust
kommun, dels för sjukvård som utgår ifrån hemsjukvårdens sjuksköterskor, dels
ersättningsnivån för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut enligt
den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen, samt att föreslå
kommunfullmäktige att anta VästKoms rekommendationer för hemsjukvården i
Orust kommun.
__________
Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VästKoms
rekommendationer för hemsjukvården i Orust kommun.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Gunilla Josefssons förslag.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 96

KS/2010:677

Motion om omhändertagande av muddermassor i fjordsystemet längs Orusts
östkust
Ulla Buhr, Socialdemokraterna föreslår i motion 2009-11-10 kommunfullmäktige
besluta att förbjuda dumpning inom rubricerat område, och att verka för att
muddermassor uppkomna inom kommunens gränser skall deponeras på land, samt
att ta fram område på land där det är lämpligt att deponera.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2010-09-09 § 199 yttrat sig över motionen
och beslutade att lämna följande yttrande: Orust kommun bör verka för ett utökat
samarbete med Tjörns och Stenungsunds kommuner angående utredning av
muddertippningsplatser inom fjordområdet och utreda möjligheten att ta upp
muddermassor på land, samt att tillsätta medel för att utreda och kartlägga lämpliga
muddertippningsplatser inom fjordområdet och utreda möjligheten att ta upp
muddermassor på land, samt att ta upp frågan inom ramen för arbetet i
Bohuskustens Vattenråd (VRBK) eftersom hantering av muddringsärenden och
muddertippningsplatser får anses vara av generellt intresse inom VRBKs förvaltning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att väcka frågan i STO-samarbetet för att möjliggöra
en gemensam lösning och därmed anse motionen besvarad.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att bevaka frågan och återrapportera till
kommunstyrelsen halvårsvis.
Kommunstyrelsen bifaller Gunilla Josefssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Ulla Buhr tackar för behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 97

KS/2010:698

Motion om blodgivning på arbetstid
Gunilla Josefsson, socialdemokraterna föreslår i motion 2010-06-23
kommunfullmäktige besluta att de kommunanställda som vill, får gå på arbetstid för
att lämna blod.
Yttrande över motionen finns från kommunstyrelseförvaltningens personalenhet
daterad 2010-09-01.
Arbetsutskottet beslutar
att erbjuda anställda att ge blod på arbetstid om det kan ske utan svårare olägenhet
för den ordinarie verksamheten och förutsatt att uppgörelse om tidpunkt finns
mellan berörd anställd och arbetsledare.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till den vidtagna åtgärden, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Gunilla Josefsson genom Roger Hansson tackar för behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2010-10-21

KF § 98

KS/2010:898

Motion om markområde för helikopterplatta
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2010-08-26 kommunfullmäktige besluta
att bevilja tillgång till markområdet söder om Ellösparkens gångbana samt norr om
infarten till idrottsanläggningen och med begränsning mot lv 178, samt att uppdra till
kommunstyrelsen att bidrag med erforderliga tillstånd att anlägga en helikopterplatta
för ambulanstransporter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att kontakta regionen för att diskutera
en lösning på det påvisade problemet med landningsplats.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut och att ansvaret för frågan är
regionens, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Hans Pernervik tackar för behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 99

KS/2010:896

Motion om hastighetsbegränsningar förbi industriområden
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2010-08-26 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att göra en framställning till Vägverket om en
förlängning av hastighetsbegränsning 50 km från infart Ellös industriområde och
österut mot Henån i höjd med infart Sörbo villaområde (Vilda västern) då
industriområdet utökats, samt en motsvarande förlängning förbi Henåns
industriområde mot Ellös-Röra och till korsningen Röra-Ellös.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning som inkommet ärende,
och därmed anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Hans Pernervik tackar för behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KF § 100

KS/2010:939

Köp av fastigheten Dalby 1:21
I översiktsplanen för Orust kommun, är ett område i Dalby utpekat för vidare
exploatering av bostäder.
Aktuell fastighet ligger inom reservområde för bostäder i direkt anslutning till redan
förvärvade fastigheter.
Budgivning har resulterat till köpesumman om 1 770 000 kr. I överenskommelsen
med fastighetsägaren ingår att han ska ha rätt att avstycka en enbostadstomt om ca.
1000 kvm innefattande bostadshus på fastigheten. För denna tomt skall han ersätta
Orust kommun med 500 000 kr. Fastigheten skall, undantaget tomten, överföras till
kommunalägd fastighet genom fastighetsreglering.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Orust Dalby 1:21
med en köpeskilling om 1 770 tkr + 60 tkr till förrättning, tillsammans 1 830 tkr,
samt
att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Orust Dalby 1:21
med en köpeskilling om 1 770 tkr + 60 tkr till förrättning, tillsammans 1 830 tkr,
och
att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån, samt
att i enlighet med överenskommelsen till säljaren återförsälja del av fastigheten om ca
1 000 kvm innefattande bostadshuset för en ersättning till kommunen om 500 000
kr.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KF § 101

KS/2010:965

Köp av fastigheterna Gömme 1:56 och 1:57
I översiktsplanen för Orust kommun, är ett område i Svanesund utpekat för vidare
exploatering av bostäder.
Aktuella fastigheter ligger inom område för bostäder i direkt anslutning till
fastigheter som ägs av Orust kommun. Ca. 4,5 ha kan användas för vidare utvecklig
av bostäder.
Budgivning har resulterat till köpesumman om 2 250 000 kr. Fastigheten skall
överföras till kommunalägd fastighet genom fastighetsreglering.
På fastigheten finns ett antal byggnadet i dåligt skick som skall rivas.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Orust Gömme 1:56 samt 1:57
med en köpeskilling om 2 250 tkr och 60 tkr till förrättning och rivning av
byggnader, tillsammans 2 310 tkr, samt
att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Orust Gömme 1:56 samt 1:57
med en köpeskilling om 2 250 tkr och 60 tkr till förrättning, tillsammans 2 310 tkr,
samt
att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2010-10-21

Exp:
Tekniska enheten
OKFS

KF § 102

KS/2010:873

Fastställande av industrimarkspriser
Kommunfullmäktige beslutade 1984-12-13 § 157 att grundpriset för kommunal
industrimarkstomt skulle vara 40 000 kr exkl. va-anläggningsavgift.
Industrimarkspriset skall årligen indexregleras med det indextal i
konsumentprisindex som gäller för oktober månad 1984 (145,5).
Taxan är uppbyggd så att det blir billigare desto mer mark som köps. Med
indexuppräkning ligger idag industrimarkspriserna på 44 kr/m² – 88 kr/m².
Varekils industriområde som är på cirka 2,6 ha är klart för försäljning under hösten
2010.
För att kunna finansiera genomförandet och exploateringen av planen föreslås ett
tomtpris på 250 kr/m² exkl.va.
För att i framtiden kunna finansiera industrimarkområden föreslås att kommunen
har samma prisnivå över hela Orust med 250 kr/m² samt att priset skall
indexuppräknas varje år.
Vid undertecknade av köpekontrakt skall en handpenning om 10 % erläggas samt att
köparen skall påbörja byggnation på tomten inom 12 månader.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tomtpriset för industrimark på Orust till 250 kr/m² exkl. vaanläggningsavgift, och
att upphäva beslutet från kommunfullmäktige 1984-12-13 § 157 för taxan
industrimark, samt
att industrimarkspriset årligen 1:a januari skall uppräknas med konsumentprisindex
oktober 2010 som bas.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
___________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Bengt Johansson, Lars-Åke Gustavsson samt Hans Pernervik yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden

KF § 103

KS/2010:976

Tillsyn över handel med receptfria läkemedel
Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) skall
kommunfullmäktige besluta i vilken nämnd i kommunen som skall ha
kontrollansvaret enligt lagen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta att kontrollansvaret skall utövas av nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd
fram till årsskiftet 2010/11 och därefter av blivande Miljönämnd.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta att kontrollansvaret ska utövas av miljö- och byggnadsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 104
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion om anslutning till nätverket Mayors for Peace – Bengt Torstensson,
Socialdemokraterna (Dnr 2010:933).
Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 2011 – Lars
Lindén, Fyrbodal (Dnr 2010:972)
Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för
mandatperioden 2011-2015 – Peter Kockum, SKL (Dnr 2010:525)
Motion om anläggande av gång- och cykelnät på Orust – Roger Hansson,
Socialdemokraterna (Dnr 2010:999)
Motion om redovisning av uppdrag att utreda simhall/familjebad – Roger
Hansson, Socialdemokraterna (Dnr 2010:1000)
Motion om förhöjd bemanningsgrad i de kommunala verksamheterna – Roger
Hansson, Socialdemokraterna (Dnr 2010:1001)
__________
Anmälan läggs till handlingarna
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Dnr 2010:1052

Tack
Ordförande Bo Andersson, vice ordförande Holger Formgren samt 2:e vice ordförande
Bengt Torstensson avslutar sammanträdet med att tacka samtliga ledamöter och
tjänstemän för samarbetet under den gångna mandatperioden.
__________

