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KF § 53

Dnr 2007:289 260

Information om Orust naturguide
Naturguiden visar skyddsvärd natur, som vi vill dela med oss av. 38 områden har valts
ut att dokumenteras av alla dem som finns på Orust. Informationen gavs av
miljöinspektören, som varit projektledare.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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4

Dnr 2007:291 212

Föredragning av förslaget till ny översiktsplan
Översiktsplanen visar de övergripande målen med mark och vatten; kommunikationer,
bebyggelse, näringsliv, energianvändning, natur och kultur. Översiktsplanen ligger till
grund för fortsatt planering i detaljplaner och områdesbestämmelser. I Orust kommun är
en mycket stor del av marken reglerad med t ex strand- och naturskydd där förändringar
endast får företas med stor försiktighet.
Översiktsplanen skall vara ett
- visionsdokument som underlag för utvecklingen
- instrument för det förebyggande miljöarbetet
- vägledning för andra myndigheters arbete
- samlat informationsmaterial om tänkt utveckling
- program för fortsatt detaljplanläggning mm
- underlag för diskussion med staten/länsstyrelsen
Kommunens tidigare stadsarkitekt är projektledare och föredrog planen som nu skall ut
på samråd. Den kommer inom kort att finnas på kommunens hemsida och beräknas
komma tillbaka till kommunfullmäktige för antagande om ett år.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Ekonomienheten

KF § 55
KS § 104

Dnr 2007/247

042

Prognos II
Prognos 2 av 3 (inklusive delårsrapporten) överlämnas till Kommunstyrelsen.
Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det
sannolika resultatet för året (bil 2-8).
I prognosen görs även en uppföljning av inriktningsmål och av strukturprogrammet
samt av eventuella nämndsmål.
Enligt ekonomireglementet följs även investeringsbudgeten upp och en rapportering
lämnas till kommunstyrelsen om det förväntas bli avvikelser mot denna budget.
Prognos 1 visade ett resultat på –6,7 mkr och Prognos 2 visar ett resultat på –2,6 mkr.
Detta är 12,4 mkr sämre än den resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om
den 9 november 2006.
En av orsakerna till denna budgetavvikelse är att nämnderna/styrelsen redovisar
underskott på sammanlagt –6,7 mkr.
VA respektive Renhållningen budgeterade nollresultat för 2007 och här redovisas att
denna budget verkar hålla.
Enligt en prognos från KPA rörande det nya pensionsavtalet, KAP-KL, kommer
pensionsskulden att öka med ca 0,5 mkr i år utöver budget.
Avskrivningarna beräknas däremot bli 0,5 mkr lägre än budget.
Beträffande skatteintäkter och statsbidrag har en ny skatteprognos kommit från Sveriges
Kommuner och Landsting som visar ett bättre prognostiserat utfall på 4,5 mkr än vad
som redovisades i Prognos 1.
De extraordinära kostnaderna på 350 tkr avser brand i Ängås förskola
Därtill har kommunfullmäktige beslutat om extra anslag på 375 tkr, vilket avser
medfinansiering av Kammarmusikfestival och en medverkan i ett nytt Leaderpartnerskap samt till feriepraktik.
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I budgeten för 2007 har det ”utlovats” extra anslag bl a till eventuella merkostnader för
skolskjutsupphandling och för IV-programmet. Skolskjutsupphandlingen är avklarad
och där behövs inga extra anslag utan verksamheten klarar sig inom lagd budget. För
IV-programmet finns inga konkreta beräkningar på hur stora dessa merkostnader
förväntas bli. Vi får därför återkomma i prognos 3 (delårsrapporten) om detta. Detta
anslag kommer givetvis att försämra kommunens resultat ytterligare, om det beviljas.
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Budgetavvikelser
Prognos 2
Kommunstyrelsen
Barn- och
utbildningsnämnden
Sociala
omsorgsnämnden
Miljö- och
byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa
nämnder/styrelse
VA
Renhållning
Summa

Budgetavvikelser Prognos 1
+186 tkr
-2 806 tkr
-4 000 tkr

Kommunstyrelsen
Barn- och
utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

- 1 264 tkr
-1 525 tkr
-3 900 tkr

+/- 0 tkr

Miljö- och byggnadsnämnden

+/- 0 tkr

- 123 tkr

Överförmyndarnämnden

- 100 tkr

- 6 743 tkr

Summa nämnder/styrelse

- 6 789 tkr

+/- 0 tkr
+/- 0 tkr
-6 743 tkr

VA
Renhållning
Summa

+/- 0 tkr
+/- 0 tkr
-6 789 tkr

Pensionsskuld
Avskrivningar
Extra anslag

-500 tkr
+500 tkr
-375 tkr

Summa
nettokostnad

- 7 118 tkr

Summa nettokostnad

- 6 839 tkr

Skatter och
statsbidrag
Extraordinära
kostnader

-4 900 tkr

Skatter och statsbidrag

-9 400 tkr

Totalt

-350 tkr

-12 368 tkr

Pensionsskuld
Avskrivningar
Extra anslag

Extraordinära kostnader

Totalt

-500 tkr
+500 tkr
-50 tkr

-350 tkr

- 16 589 tkr

__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att erinra nämnderna om att budgetunderskott skall återbetalas av berörd nämnd under
nästföljande år (Ekonomireglementet, p 1.3), och
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att i samband med delårsrapporten ta ställning till barn- och utbildningsnämndens
framställan om extra anslag för IV-programmet, under förutsättning att erforderligt
beslutsunderlag då föreligger, samt
att i övrigt lägga prognos II till handlingarna.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Styrelsen och nämnderna
Ekonomienheten

KF § 56
KS § 105
AU § 114

Dnr 2007/230 041

Inriktningsbudget 2008
Föreligger förslag från budgetberedningen till inriktningsbudget 2008.
Under sammanträdet vidtas ytterligare justeringar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande justerat förslag till inriktningsbudget 2008, daterad
2007-05-30.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Anders Hygrell yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: att
tillföra kommunstyrelsen 500 tkr (inkl tillkommande statsbidrag) för år 2008 och 2009
enligt kommunstyrelsens förslag i § 128/07.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med Anders Hygrells
tilläggsförslag.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsenheten
OKFS

KF § 57
KS § 107

Dnr 2007/246 469

Tillägg i taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och
foder
Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 2006-12-14 § 90.
SKL – Sveriges kommuner och Landsting har därefter 9 december 2006 ändrat sitt
normalförslag till taxa på några punkter.
Föreligger ett förslag till revidering överensstämmande med SKL:s normalförslag,
utarbetat inom miljö- och byggnadsenheten.
Miljö- och byggnadsenheten beslutar 2007-05-10 § 116 att godkänna de förslag till
tillägg som gjorts i taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel
och foder samt att översända ärendet till kommunfullmäktige för antagande.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta tilläggen i ifrågavarande taxa.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsförvaltningen

KF § 58
KS § 108

Dnr 2007/245 709

Rapportering av gynnandebeslut som inte verkställts inom tre månader
Sociala omsorgsnämnden ska (hänvisning till lagstiftning cirkulär 2006:35 Sveriges Kommuner
och Landsting) till Länsstyrelsen 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 Länsstyrelsen och kommunens revisorer enligt
förvaltningens skrivelse 20 april 2007, för kvartal 1 2007 tre gynnande beslut om bistånd som inte
har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Det finns inga beslut som inte har
verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten har avbrutits. Ett gynnande
beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställts kommer verkställas 1 maj 2007.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2007-05-22 § 88 bl a att lämna statistikrapport till
kommunfullmäktige enligt rapporteringsskyldigheten.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kostchefen
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KF § 59
KS § 111

Dnr 2007/ 243

043

Investeringar i köket i Varekils skola - ombyggnad
Kostchefen har i samverkan med tekniska enheten arbetat fram underlag för investeringar i köket i Varekils skola avseende ombyggnad av köket. Ombyggnaden
kostnadsberäknas till 1 000 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas till 95 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-04-23 § 56 att föreslå kommunfullmäktige att
bevilja investeringsäskandet.
__________

Gunilla Svensson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja den föreslagna investeringen, med
kompensation för kapitalkostnaderna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bo Anderssons förslag.
__________
Bo Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
att anvisa medel genom upptagande av lån om 1 mkr.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med Bo Anderssons tillägg.
__________
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Exp:
Kostchefen
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KF § 60
KS § 112

Dnr 2007/ 244

043

Investeringar i köket i Varekils skola – Inköp av inventarier
Kostchefen har i samverkan med tekniska enheten arbetat fram underlag för investeringar i köket i Varekils skola avseende inventarier i matsal och personalens pausrum.
Inventarierna kostnadsberäknas till 230 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas till 33 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-04-23 § 56 att föreslå kommunfullmäktige att
bevilja kompensation för kapitalkostnaderna.
__________

Gunilla Svensson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bo Anderssons förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Barn och utbildningsnämnden

KF § 61
KS § 113

Dnr 2007/ 239

600

Kvalitetsredovisning 2006
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. Kvalitetsredovisningarna syftar även till att ge information om
verksamheten och dess måluppfyllelse.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-04-23 § 53 att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa förslaget till kvalitetsredovisning för 2006.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten

KF § 62
KS § 115
AU § 92

Dnr 2007/225 251

Försäljning av tomtmark i Mollösund
Arbetsutskottet beslutade 2006-09-06 § 132 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att i förekommande fall försälja tidigare arrendemark för marknadsvärde, samt
att upphäva sitt beslut daterat 2006-08-23 § 116. Kommunstyrelsen beslutade 2006-10-04
att återremittera ärendet till arbetsutskottet.
Som underlag för arbetsutskottets beslut presenterades en marknadsvärdering utförd av
Svefa för den då aktuella tomten. Närliggande tomt bedömdes till samma värde.
Som underlag för nytt beslut föreligger Svefas värdering.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja aktuella arrendetomter i Mollösund till marknadsvärde, samt
att upphäva sitt beslut daterat 2006-08-23 § 116.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
_________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten

KF § 63
KS § 116
AU § 93

Dnr 2007/226 253

Försäljning av markområde från fastigheten Mollösund 5:398
Föreligger köpekontrakt daterat 2007-05-04 avseende försäljning av ett markområde vid
Tångenområdet strax norr om Mollösund från fastigheten Mollösund 5:398. Köparen
har under en längre tid arrenderat markområdet som bostadsarrende.
Det har upprättats ett köpekontrakt för markområdet.
__________

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpekontrakt upprättat 2007-05-04.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten

KF § 64
KS § 117
AU § 94

Dnr 2007/227 253

Försäljning av markområde från fastigheten Mollösund 5:398
Föreligger köpekontrakt daterat 2007-05-04 avseende försäljning av ett markområde vid
Tångenområdet strax norr om Mollösund från fastigheten Mollösund 5:398. Köparen
har under en längre tid arrenderat markområdet som bostadsarrende.
Det har upprättats ett köpekontrakt för markområdet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpekontrakt upprättat 2007-04-02.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Revisionen
OKFS
KF § 65
KS § 127
AU § 106

Dnr 2007/ 220 003

Reglemente för revisorerna och revisorernas organisation
Kommunfullmäktiges val av revisorer 2006-12-14, § 101, gjordes om 2007-02-22, § 16.
Anledningen var att en ohållbar valbarhetssituation uppstod p.g.a. att närstående till
revisor valdes till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Han blev då
redovisningsskyldig för den verksamheten. För att tillförsäkra revisionen det oberoende
och det förtroende verksamheten kräver valdes två revisorsgrupper en för hela
kommunen utom miljö- och byggnadsnämnden och en särskilt för miljö- och
byggnadsnämnden. Dessutom valdes olika ordföranden för grupperna. Detta erfordrar
då att reglementet för revisorerna ändras så att arbetet sker i delad revision istället för
som tidigare i samlad revision för hela kommunen.
Revisorernas reglemente har varit föremål för ändring i kommunfullmäktige dels 200611-09, § 78 och dels 2007-03-29, § 23. Det senare beslutet var felaktigt baserat på det
gamla reglementet från 2000 och skall upphävas. Reglementet från 2006-11-09
förutsätter samlad revision och behöver ändras, om fullmäktige finner att kommunen
skall ha delad revision.
Revisionen har i skrivelse till kommunfullmäktige 2007-04-16 vidare utvecklat sin
inställning som ovan och föreslagit beslut.
Vid samråd med SKL framkom att reglerna behöver förtydligas men att det inte
förväntas bli klart förrän till nästa val.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av sina beslut 2007-02-22 § 16 och
2007-03-29 § 23
att välja sex (6) revisorer för granskning av verksamheten i Orust kommun, och
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att vid behov meddela undantag för någon eller flera revisorer som p g a jäv inte kan
delta i granskning av någon eller flera nämnder, och
att välja ordförande och vice ordförande, samt
att för beredning av revisorernas budget, revisionsberättelsen och andra frågor med
anknytning till ansvarsprövningen utse en särskild oberoende beredning.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Anders Hygrell föreslår, med ändring av kommunstyrelsens förslag, kommunfullmäktige besluta
att med ändring av fullmäktiges beslut 2007-02-22 § 16, bibehålla samordnad revision
för hela kommunen med de sammanlagt 6 revisorer som valts enligt nämnda beslut för
delad revision och efterkommande fyllnadsval, nämligen Ulla Buhr, Carl-Hugo
Thorstensson, (Anne-Marie Petersson vakant), Ulla-Stina Wastegård, Bengt
Markinhuhta och Horst Sauer, med Ulla Buhr som ordförande och Horst Sauer som
vice ordförande,
att när behov föreligger bevilja undantag för någon eller flera revisorer som pga jäv inte
kan delta i granskning av någon eller flera nämnder,
att upphäva sitt beslut 2007-03-29 § 23 om reglemente för revisionen, varvid beslutet
om antagande av reglemente för revisionen 2006-11-09 § 78 skall stå kvar, samt
att för beredning av revisorernas budget, revisionsberättelsen och andra frågor med
anknytning till ansvarsprövning utse en särskild oberoende beredning.
__________
Kommunfullmäktige bifaller Anders Hygrells förslag.
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__________
Exp:
Överförmyndarnämnden
Ekonomienheten

KF § 66
KS § 129
AU § 108

Dnr 2007/223 024

Extra anslag för merkostnader för gode män
Överförmyndarnämnden i Orust kommun har i skrivelse till Sociala omsorgsnämnden
daterad 25 januari 2007 gjort en ansökan om ersättning för arvoden,
personalomkostnader och utbetalda ersättningar till ett belopp av 18.629 kr för det andra
halvåret 2006. Ansökan avser arvoden och kostnadsersättningar utbetalda till gode män
för ensamkommande flyktingbarn som fått uppehållstillstånd. Tidigare har
Överförmyndarnämnden återsökt pengarna från Migrationsverket men eftersom ansvaret
för ensamkommande flyktingbarn nu övergått till kommunens socialtjänst ansöker man
där om medel.
1 juli 2006 övergick ansvaret för ensamkommande asylsökande flyktingbarn från staten
och Migrationsverket till Orust kommun enligt överenskommelse som
kommunstyrelsens ordförande undertecknade. Beslut fanns sedan tidigare att
verksamheten skulle bedrivas under sociala omsorgsnämnden. Några medel förutom de
ersättningar som fastställts av riksdag och regering följde inte med till Sociala
omsorgsnämnden. Detta trots påpekanden om att ersättningsnivån från staten inte
motsvarade kostnaderna.
Sociala omsorgsnämnden räknar, enligt förvaltningens skrivelse 2 april 2007, med att
det saknas för 2007 ca 1.5 milj kr i budget enbart med anledning av ensamkommande
flyktingbarn om inte den statliga ersättningsnivån höjs i vårbudgeten.
När det gäller ansökan från Överförmyndarnämnden så är förvaltningens bedömning att
Sociala omsorgsnämnden inte ska täcka underskott i andra nämnders budgetar genom
interna överföringar av pengar. Överförmyndarnämnden bör istället vända sig till
Kommunstyrelsen och begära anslag för de ökade kostnader som har med kommunens
flyktingmottagande att göra.
Sociala omsorgsnämnden beslutar 2007-04-24 att avslå ansökan från
överförmyndarnämnden och överlämna ansökan till Kommunstyrelsen.
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Överförmyndarnämndens ordförande beslutar 2007-05-14 § 2 att för innevarande år pga
ovan relaterade uteblivna ersättningar begära extra anslag om 40 000 kr för
verksamheten 2007 samt att komplettera tidigare begäran om ramuppräkning om
100 000 kr med ytterligare 40 000 kr vad avser budget 2008.
Begäran om ramuppräkning har expedierats till kommunstyrelsens arbetsutskotts
budgetarbete. Frågan om extra anslag föreligger nu för beslut.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att för ändamålet bevilja extra anslag om 40 000 kronor för 2007 års verksamhet;
medel att utgå från eget kapital.
_________
Keith Johansson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med hänvisning till att varje
nämnd skall stå för sina kostnader.
Bo Andersson med instämmande av Roger Hansson m.fl. yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Orustbostäder
Miljö- och byggnadsenheten

KF § 67
KS § 131
AU § 111

Dnr 2007/209 214

Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Henån 1:272
För fastigheten gäller detaljplan fastställd den 13 november 1972.
Fastigheten är avsedd för bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 3 november 1993 tillfälligt lov om 10 år för
skolverksamhet.
Ansökan om ändring av detaljplanen för fastigheten Henån 1:272 föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 september 2003, § 246 översänt
ärendet till kommunstyrelsen för synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 22 oktober 2003, § 106 lämnat
följande yttrande: Då det råder brist på lägenheter i centrala Henån bör detaljplanen inte
ändras. Tillstånd för skolverksamhet bör medges till dess kommunen kan erbjuda andra
lokaler i Henån.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2004, § 22 att bevilja tillfälligt
bygglov till och med den 30 juni 2006.
Orustbostäder gör en förnyad ansökan den 1 september 2005 om planändring av
fastigheten Henån 1:272 för ändrat användningssätt enligt tidigare ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 oktober 2005, § 257 att förlänga tiden för
skolverksamhet till och med 30 juni 2007 samt att överlämna ansökan om planändring
med avstyrkan till kommunstyrelsen.
Orustbostäder gör en förnyad ansökan den 7 februari 2007 om planändring och
permanent bygglov för Montessoris verksamhet i fastigheten Henån 1:272. För att
tillgodose efterfrågan av centralt belägna lägenheter för äldre planeras nybyggnation av
ca 25 st lägenheter på tomt vid Ängsviken.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2007-04-04 § 82 att översända ärendet till
kommunstyrelsen för ställningstagande.
S-gruppen vill ha följande notering till protokollet: Skollokalerna för Montessoris
verksamhet bör återställas till lägenheter samt att verksamheten flyttas till skolområdet i
Henån.
Magdalena Martinsson, med instämmande av Einar Johansson, Birthe Hellman och
Lars Edström bilägger följande skrivelse vid justeringen till protokollet:
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Vi anser att Montessorisskolan skall ha kvar sina lokaler på nuvarande placering och
inte flyttas till Henåns skola. Det strider mot pedagogiken inom Montessori.
__________
Bengt Johansson föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att detaljplan får
upprättas för prövning av ansökan.
Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att inte godkänna någon
detaljplaneändring
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Bengt Johanssons förslag.
Roger Hansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Gunilla Josefsson och Mikael Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta att inte
godkänna en detaljplaneändring.
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande
omröstningsproposition fastställes: ”Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Gunilla Josefssons
förslag”. Vid omröstningen avgives 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur envar röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen bifaller således
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
Roger Hansson, Gunilla Josefsson, Bengt Torstensson samt Mikael Gustavsson
reserverar sig skriftligen mot beslutet.
__________
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Gunilla Josefsson, med instämmande av Jörgen Nielsen och Hans Stevander, yrkar
avslag enligt samma reservation som avgavs i kommunstyrelsen.
Bo Andersson med instämmande av Bengt Johansson och Gunnar Persson, yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Gunilla Josefssons avslagsförslag
röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 15 nej-röster samt 2 avstår. Hur var och en
röstat framgår av bifogade omröstningsprotokoll.
__________
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktigegrupperna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.
__________
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Dnr 2007/159 091

Motion om uttagande av kommunal avgift
Holger Formgren, folkpartiet föreslår i motion 2007-02-01 kommunfullmäktige besluta
att i syfte att erhålla bättre kostnadstäckning för viss kommunal service av fritidsboende
i kommunen, utreda förutsättningarna för att införa en avgift av storleksordningen 100200 kr per månad att uttas av alla fritidshusägare.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till de föreliggande lagförslagen och med hänvisning till att förslaget
inte följer lagstiftningen, avslå motionen.
__________
Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Motionären, med instämmande av Catharina Bråkenhielm m.fl. yrkar bifall till
motionen.
Roger Hansson, med instämmande av Bengt Johansson, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Holger Formgrens förslag röstar
nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 16 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av
bifogade omröstningsprotokoll.
__________
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Revisionen
Personalenheten
Den valde
Valpärmen
KF § 69
KF § 50

Dnr 2007/46 102

Fyllnadsval av revisor för tiden fram till 31 december 2010
I skrivelse 2007-05-25 anhåller Anne-Marie Petterson, Socialdemokraterna, om
befrielse från sitt uppdrag som revisor.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Förslag till ersättare presenteras nästa gång.
__________
Revisor: Alexander Huttner
__________
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Orustbostäder
Personalenheten
Den valde
Valpärmen
KF § 70
KF § 49

Dnr 2007/46 102

Fyllnadsval av ersättare i revisionen för Orustbostäder, för tiden fram
till 31 december 2010
I skrivelse 2007-04-28 anhåller Tommy Crona, Folkpartiet, om befrielse från sitt
uppdrag som ersättare i revisionen för Orustbostäder.
__________
Kommunfullmäktige bifaller anhållan.
Ersättare: Horst Sauer
__________
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Dnr 2007/98 091

Fråga om alla skolor skall vara kvar
Roger Hansson, Socialdemokraterna, frågar kommunstyrelsens ordförande:
”Jag har tidigare ställt frågan till ordf i BUN och fått svar men ställer den nu till
kommunalrådet. Skall ALLA SKOLOR VARA KVAR? med det innehåll och
nuvarande inriktning. Dvs, det ni gick till val på i höstas och som också framhållits som
Orustalliansens sammanhållande kitt. Förhåller det sig på det viset?”
Kommunstyrelsens ordförande ber att få avvakta med svaret till nästa möte.
__________
Kommunstyrelsens ordförande svarar genom att läsa den borgerliga alliansens program
i berörd del.
Roger Hansson anser inte frågan vara nöjaktigt besvarad.
__________
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Dnr 2007:292 029

Fråga om ungdomsaktiviteter
Roger Hansson frågar kommunstyrelsens ordförande i skrivelse ” Vilket underlag har
Orustalliansen när alliansen genom kommunrådet i tisdagens Bohusläning uttalar att
”det finns mycket att göra”?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar att det finns ett rikt föreningsliv på Orust och att
det finns mängder med saker att göra inte minst finns goda möjligheter till friluftsliv.
__________
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Dnr 2007/45 093

Anmälan av inkommen skrivelse
18 maj 2007, meddelande från Länsstyrelsen
Beslut att avslå överklagande av detaljplan för Käringön
27 juni 2007, Motion från Miljöpartiet de Gröna på Orust
Efterfrågan av åtgärder för att uppnå miljömålet vad avser toalettavfall från båtar.
__________
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Dnr 2007:293 109

Trevlig sommar
Ordföranden tackar för gott arbete under våren och önskar alla en trevlig sommar och
en bra semester.
2:e vice ordföranden önskar ordföranden detsamma och alla är välkomna åter i höst.
__________
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