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KF § 76
Interpellationer och frågor
____________
Hans Pernervik ställer en enkel fråga, Dnr 2009:703, till byggnadsnämndens
ordförande.
”1
2
3

Vem är exploatör i Husebybergen?
Vid exploatering av område skall väl hänsyn tagas till redan befintlig
bebyggelse
När skador uppkommer på redan befintlig egendom vid en exploatering
vem är ansvarig.”

Byggnadsnämndens ordförande besvarar frågorna.
Hans Pernervik ställer en enkel fråga, Dnr 2004:88, till kommunstyrelsens
ordförande.
”1

Vad krävs för att stoppa prestigebygget av Henånskolan samt slakten av vårt
skolsystem innan det är försent.”

Kommunstyrelsens ordförande svarar att ett beslut från kommunfullmäktige kan
naturligtvis stoppa byggnationen men det är inte aktuellt.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
KF § 77
KS § 103

Dnr 2009:292 042

Prognos II, april 2009
Prognos per april, dagtecknad 2009-05-07 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 och av Strukturprogrammet
samt av eventuella Nämndsmål.
Rubriken för eventuella åtgärder om styrelse eller nämnd redovisar underskott
kommer särskilt i fokus under 2009. Dessa åtgärder kommer att bilda stommen i den
åtgärdsplan som enligt kommunallagen ska upprättas och fastställas av Fullmäktige
enligt lagen om en God ekonomisk hushållning.
__________
Roger Hansson föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till Socialnämnden att snarast lämna besked om vilka beslut man avser att
fatta beslut för att anpassa verksamheten till fastställd budget enligt
ekonomireglementet och snarast återrapportera detta till Kommunstyrelsen, och
att ytterligare snarast planera och fatta beslut om verksamhetsförändringar i samband
med arbetet med Budget 2010 och plan för 2011 och 2012 med inriktningen att dessa
ska kunna genomföras på ett sätt som kommer att få delårseffekt under 2009, och
att uppdra till nämnder och att mycket tydligt rapporttera vilka planerade
verksamhetsförändringar för 2010 som kommer att få delårseffekt redan under 2009
i samband med prognoser och delårsrapport, och
att särredovisa försörjningsstödet för att klar belysa de negativa effekter som den i
prognosen ”rådande lågkonjunkturen” ger för att undvika besparingar på övrig
verksamhet inom socialnämnden ansvarsområde beroende på de ökade kostnaderna
för försörjningsstödet, samt

4

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2009-06-25

att nämnden skulle med detta förslag till kommunstyrelsen lämna förslag om åtgärder
motsvarande 2,8 mkr enligt prognos 2.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till Socialnämnden att snarast lämna besked om vilka beslut man avser att
fatta beslut för att anpassa verksamheten till fastställd budget enligt
ekonomireglementet och snarast återrapportera detta till Kommunstyrelsen, och
att ytterligare snarast planera och fatta beslut om verksamhetsförändringar i samband
med arbetet med Budget 2010 och plan för 2011 och 2012 med inriktningen att dessa
ska kunna genomföras på ett sätt som kommer att få delårseffekt under 2009, samt
att uppdra till nämnder och att mycket tydligt rapporttera vilka planerade
verksamhetsförändringar för 2010 som kommer att få delårseffekt redan under 2009
i samband med prognoser och delårsrapport.
Ordföranden förklarar Lars-Åke Gustavssons förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställs:
”Den som bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej,
vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons förslag.”
Vid omröstningen avges 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.
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen, genom Roger Hansson, reserverar
sig mot förslaget till förmån för det egna förslaget.
__________
Holger Formgren yrkar att kommunfullmäktige tillsätter en beredningsgrupp som i
samråd med pågående organisationsutredning gör något åt den usla ekonomiska
hushållningen i Orust kommun.
Gunilla Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av följande;
att särredovisa försörjningsstödet för att klart belysa de negativa effekter som den i
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prognosen ”rådande lågkonjunkturen” ger för att undvika besparingar på övrig
verksamhet inom socialnämnden ansvarsområde beroende på de ökade kostnaderna
för försörjningsstödet.
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik yrkar bifall till Roger Hanssons förslag i kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer propositionsordning på yrkandena; Gunilla Josefssons förslag
kontra Holger Formgrens förslag. Ordföranden finner att Gunilla Josefssons förslag
har vunnit. Ordföranden ställer propositionsordning på yrkandena; kommunstyrelsens förslag kontra Gunilla Josefssons förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsens förslag har antagits. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition fastställs:
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner
nej har kommunfullmäktige bifallit Gunilla Josefssons förslag.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 15 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag.
Keith Johansson, Hans Pernervik och den socialdemokratiska partigruppen
reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
KF § 78
KS § 118
KS § 104
AU § 78
AU § 69

Dnr 2009:505 041

Antagande av inriktningsbudget 2010 samt plan för 2011 och 2012
Föreligger preliminär inriktningsbudget för år 2010 med plan för 2011 och 2012.
Arbetsutskottet beslutade 2009-05-06 § 69 att översända arbetsmaterialet till sociala
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för återkoppling till den 27
maj, samt att uppdra till kommunchefen att snarast återkomma med förslag på
effektivare förvaltningsorganisation motsvarande 6,5 mkr.
Föreligger förslag enligt rubrik daterat 2009-05-18.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att vidareutveckla arbetet med omvärldsbevakning som ett led i att följa den
ekonomiska utvecklingen, och
att utifrån detta påbörja arbetet med att säkerställa att även planperioden 2011 och
2012 uppfyller kraven på överskott enligt ekonomireglementet i det slutliga
budgetbeslutet, och
att uppdra till nämnderna att ta fram förslag på mätbara inriktningsmål under
nämndsbehandlingen av budget, samt
att i övrigt fastställa Inriktningsbudget för 2010 med plan för 2011 och 2012.
__________
Bengt Johansson med instämmande av Roger Hansson, Claes Nordevik m.fl. förslår
kommunfullmäktige besluta
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att vidareutveckla arbetet med omvärldsbevakning som ett led i att följa den
ekonomiska utvecklingen, och
att detta arbete ska bedrivas inom ramen för den av KF beslutade styrmodellen
Balanserad styrning, och
att en projektplan med en tydlig tidplan för genomförandet av styrmodellen ska
behandlas och beslutas av Fullmäktige senast i samband med sammanträdet i augusti,
och
att utifrån detta påbörja arbetet med att säkerställa att även planperioden 2011 och
2012 uppfyller kraven på överskott enligt ekonomireglementet i det slutliga
budgetbeslutet, och
att uppdra till nämnderna att ta fram förslag på mätbara inriktningsmål under
nämndsbehandlingen av budget, samt
att i övrigt fastställa Inriktningsbudget för 2010 med plan för 2011 och 2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att MBL-förhandla Bengt Johanssons m.fl. förslag.
__________
Bengt Johansson förslår kommunfullmäktige besluta
att vidareutveckla arbetet med omvärldsbevakning som ett led i att följa den
ekonomiska utvecklingen, och
att detta arbete ska bedrivas inom ramen för den av KF beslutade styrmodellen
Balanserad styrning, och
att en projektplan med en tydlig tidplan för genomförandet av styrmodellen ska
behandlas och beslutas av Fullmäktige senast i samband med sammanträdet i
augusti, och
att utifrån detta påbörja arbetet med att säkerställa att även planperioden 2011 och
2012 uppfyller kraven på överskott enligt ekonomireglementet i det slutliga
budgetbeslutet, och
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att uppdra till nämnderna att ta fram förslag på mätbara inriktningsmål under
nämndsbehandlingen av budget, samt
att i övrigt fastställa Inriktningsbudget för 2010 med plan för 2011 och 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Bengt Johanssons förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Lars-Åke Gustavsson, Bengt Johansson, Claes Nordevik, Gunilla Svensson, Sven
Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar in ett yttrande
i bifogad protokollsanteckning.
Hans Pernervik och Keith Johansson yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik och Keith Johansson reserverar sig mot beslutet.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Räddningschef
Orust Sotningsdistrikt
OKFS
KF § 79
KS § 115

Dnr 2009:659 174

Antagande av sotningsstadga
Nu gällande sotningsstadga är antagen av kommunfullmäktige § 76/97 och reviderad
vad avser frister och taxa § 30/05.
Föreligger förslag till reviderad sotningsstadga för Orust kommun daterad 2009-0514.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-06-11 § 161 att godkänna den 2009-0514 reviderade sotningsstadgan samt översända densamma till kommunfullmäktige för
antagande.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade förslaget till sotningsstadga.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
KF § 80
KS § 108
AU § 68

Dnr 2009: 505 041

Förslag till åtgärder med anledning av minskat skatteutfall
Sedan budget för 2009 fastställdes i november 2008 av Kommunfullmäktige visar
skatteunderlagsprognosen på minskade skatteintäkter på 24,3 mkr. Genom de
åtgärder motsvarande 6 mkr, som Kommunstyrelsen initierade inför
Kommunfullmäktige i februari kom prognosen att peka på ett resultat på 2,0 mkr,
detta inkluderade en prognostiserad budgetavvikelse på Son om -9 mkr. Den senaste
skatteunderlagsprognosen från SKL i april pekar på en ytterligare försämring och den
prognostiserade slutavräkningen beräknas bli ytterligare -8,3 mkr sämre. Samma
prognos pekar på att utvecklingen av Kpi kommer att bli 0 % under 2009
Som ett led i att uppnå en balanserad ekonomisk utveckling och säkra
självfinansieringen av de planerade investeringarna, samt skapa en beredskap för att
vidta ytterligare åtgärder under löpande år i händelse av ytterligare försämringar på
intäktssidan, föreslås följande
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att utifrån SKL´s prognos om minskad inflation under 2009, minska nämndernas
priskompensation för material och tjänster med totalt 2 040 tkr och fördela dessa
enligt följande:
KSF
BUN
SON

457 tkr
1 068 tkr
515 tkr

__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Exp:
Kommunstyrelsen
Sociala omsorgsnämnden
KF § 81
KS § 109
AU § 72

Dnr 2006:72 091

Utvärdering av arbetsmarknadsgruppens verksamhet
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 ksf:s 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.
Föreligger skrivelse daterad 2008-05-04 från kommunstyrelseförvaltningens
personalenhet vari arbetsmarknadsgruppens verksamhet under det gångna året
beskrivs.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med sociala
omsorgsförvaltningen vidareutveckla arbetsmarknadsgruppens verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga utvärderingen till handlingarna.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Färdtjänsthandläggaren
Sociala omsorgsnämnden
OKFS

KF § 82
KS § 110
AU § 75

Dnr 2009:466

536

Ändring av tillämpningsföreskrifter och nya egenavgifter i färdtjänsten
Nuvarande färdtjänstregler är antagna av kommunfullmäktige § 56/01. Revideringar
har skett 2003 och 2005.
Nu föreligger ett förslag från kommunstyrelseförvaltningens färdtjänsthandläggare
om ändring i tillämpningsföreskrifterna för färdtjänst, daterat 2009-05-04.
Ärendet har tidigare diskuterats i arbetsutskottet 2009-04-29 § 56.
__________
Gunilla Josefsson och Roger Hansson föreslår kommunfullmäktige besluta att med
bifall till tillämpningsföreskrifterna i övrigt ändra punkt 5.1 att lyda:
”Färdtjänstområde är inom Orust kommun och Västra Götaland i sin helhet:”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med ändring av sitt beslut 2005-10-20 § 78 rörande tillämpningsföreskrifter och
avgifter §§ 1, 5, 7 (bilaga 2) och 8 – anta förslag till nya tillämpningsföreskrifter och
avgifter för färdtjänsten daterade 2009-05-04, med undantag av följande:
1. Tillämpningsföreskrifterna punkt 5.1 ska lyda ”Färdtjänstområde är inom Orust
kommun och Västra Götaland i sin helhet”
2. Tillämpningsföreskrifterna punkt 8 samt avgifter punkt 7.3 ska utgå
3. Tillämpningsföreskrifterna punkt 7.6 under rubriken bagage ska istället
formuleras som ”resenär har utöver handikapphjälpmedel, rätt att ha med
normalt handbagage”
samt
att de nya tillämpningsföreskrifterna och avgifter ska gälla fr.o.m. 2009-10-01.
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__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska enheten
KF § 83
KS § 119

Dnr 2009:700 251

Godkännande av exploateringsavtal för del av fastigheten Tofta 2:1
Föreligger upprättat avtal enligt rubrik, daterat 2009-06-23 mellan kommunen och
Hagekilens Båthamn HB.
__________
Bo Andersson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal daterat 2009-06-23.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Ordföranden Bo Andersson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 1:e vice
ordföranden Holger Formgren övertar ordförandeskapet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska enheten
KF § 84
KS § 120
KS § 97
KS § 114/08

Dnr 2008:732 214

Antagande av detaljplan för del av Tofta 2:1, Hagekilens båthamn, Stocken
Planen syftar till att möjliggöra byggande av småindustriell verksamhet med i
huvudsak marin anknytning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 april 2009, 98 att godkänna, det 27
mars 2009, upprättade planförslaget för utställning enligt Plan- och bygglagen 5 kap
23 §.
Detaljplanen har varit föremål för utställning under tiden 8 april – 8 maj 2009. 8 st
yttranden har kommit in. Utställningsutlåtande över inkomna yttranden föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-06-11 § 173 att godkänna det 27 mars
2009 upprättade och 10 juni 2009 reviderade detaljplaneförslaget för antagande av
kommunfullmäktige.
__________
Bo Andersson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bengt Johansson och Hans Stevander föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
den 27 mars 2009 upprättade och den 10 juni 2009 reviderade detaljplanen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Bengt Johanssons förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Ordföranden Bo Andersson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 1:e vice
ordföranden Holger Formgren övertar ordförandeskapet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska enheten
KF § 85
KS § 121
AU § 44

Dnr 2009:244 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Morlanda-Slätthult 1:29
För området saknas detaljplan. Planförslaget har tidigare varit utställt för samråd i
oktober-november 2006. Detaljplanen har därefter reviderats med anledning av
naturvärden och fornlämningar varför planen ställdes ut på nytt under mars-april
2009.
Planen syftar till att utvidga Slätthults industriområde i Ellös med ca 13 tomter för
lättare industri, hantverk, service och kontor.
Ett yttrande från närliggande bostadsfastighet föranleder en justering av
planförslaget. Detta för att säkerställa att närliggande bostäder inte kommer beröras
av störningar. Tidigare bestämmelse om ”småindustri” (skyddsavstånd 200 m) har
ändrats till ”lätt industri” (skyddsavstånd 50 m) samtidigt som bestämmelsen om ej
störande verksamhet för omgivningen utvidgats till hela planområdet. I övrigt
medför synpunkterna endast redaktionella ändringar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-06-11 § 169 att godkänna det i oktober
2006 upprättade, i januari 2009 reviderade samt i maj 2009 justerade
detaljplaneförslaget för antagande av kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det i oktober 2006 upprättade, i januari 2009 reviderade samt i maj 2009
justerade detaljplaneförslaget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2009-06-25

Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KF § 86
KS § 112

Dnr 2009:641 043

Medel för att fullfölja byggnation av fjärrvärmeanläggning i Ellös
Kommunfullmäktige beviljade i 2007 års investeringsbudget ett anslag om 10 650 tkr
till byggnation av Ellös fjärvärmeanläggning.
Anläggningen är nu upphandlad. I skrivelse 2009-06-04 begär
kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet en utökad ram för projektet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ökat anslag om 23 650 000 kr till för genomförande av Ellös
fjärrvärmeanläggning innebärande en ny ram för projektet om 34 300 000 kr, samt
att medel till ändamålet anvisas genom upptagande av långfristigt lån.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2009-06-25

Exp:
Personalenheten
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
KF § 87
KS § 117
AU § 87

Dnr 2009:166 040

Prövning av tjänstetillsättning
Tidigare har kommunfullmäktige 2009-02-26 § 31 beslutat om åtgärder med
anledning av behovet att begränsa kostnader. En rutin för prövning av anställningar
infördes vid detta tillfälle. Prövningen utfördes på förvaltnings/verksamhetschefsnivå. För att åstadkomma en ytterligare restriktivitet har övervägts
om frågan om vakansprövning istället ska utföras centralt av kommunens
personalorgan.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att samtliga anställningar (vakanser överstigande 30 dagar) ska godkännas av
kommunens personalorgan innan anställningsavtal ingås.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2009-06-25

Exp:
Nyvald
Personalenheten
Valpärmen
KF § 88
KF § 71

Dnr 2009:429

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för tiden fram till 31
december 2010
I skrivelse daterad 2009-04-23 begär Magdalena Martinsson entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
___________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny ledamot kommer att utses i juni 2009.
__________
Ny ledamot: Gunilla Svensson
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