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Sökanden
Tekniska enheten

Kf § 61
Ks § 110
Au § 83

Dnr 2002.145 253

Försäljning av brygga på Gullholmens ö
Förfrågan har inkommit från årsboende på Gullholmens ö, att få köpa bryggplats
nr 2 enligt bilaga.
Personen i fråga har hyrt platsen genom kommunens kö sedan 1998 och får med
anledning av detta samt att han är årsboende anses ha företräde till köpet.
Tekniska enheten kan ej heller finna annat än att samtliga sjöbodsägare intill den
aktuella båtplatsen också har tillgång till egen båtplats/brygga.
Bryggan uppfördes 1983 som en sammanbyggnad mellan två befintliga bryggor.
Bryggan är numera i behov att repareras till en beräknad kostnad om 20.000:-.
Innan försäljningen genomförs kommer arrendekontrakt tecknas med köparen.
Bryggan försäljs i befintligt skick för 100 000 (etthundratusen) kronor
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljningen av brygga nr 2 på Gullholmens ö för 100.000 kr
att arrendekontrakt skall upprättas med köparen i samband med försäljningen
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Kf § 62
Ks § 111
Au § 85

Dnr 2002.095 091

Motion om bevarande av skolan i Mollösund
I motion 2002-04-23 föreslår Roland Persson och Anita Abrahamsson, Folkpartiet
kommunfullmäktige besluta att någon nedläggning av skolan i Mollösund inte är
aktuell i nuläget.
Över motionen föreligger yttrande från barn- och utbildningsnämnden som
2002-05-27 § 63 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Folkpartiets motion
utifrån förvaltningschefens skrivelse skall anses vara besvarad.
__________
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen
inte lägga ned skolan i nuläget.
Catharina Bråkenhielm föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen
med hänvisning till nämndens ansvar för verksamheten.
Ordföranden förklarar Catharina Bråkenhielms förslag antaget. Omröstning
begäres. Följande omröstningsproposition fastställes: ”Den som bifaller Catharina
Bråkenhielms förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har
arbetsutskottet bifallit Bo Anderssons förslag.”
Vid omröstningen avgives 2 ja-röster (Pernervik och Bråkenhielm) och 2 nejröster (Andersson och Olegård). Arbetsutskottet bifaller således, med stöd av
ordförandens utslagsröst, Catharina Bråkenhielms förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Catharina Bråkenhielms förslag.
__________
Bo Andersson med instämmande av Holger Formgren och Lars-Åke Gustavsson
föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen inte lägga ned
skolan i nuläget.
Roger Hansson med instämmande av Eva Magnusson och Hans Pernervik yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
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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
Bo Anderssons förslag.”
Vid omröstningen avgives 5 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt Bo Anderssons förslag.
__________
Bo Andersson med instämmande av Holger Formgren m fl yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik yrkar återremiss för revidering av kommunens inställning till
minimiantalet elever.
Roger Hansson med instämmande Catharina Bråkenhielm yrkar att motionen
avslås med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden har ansvar för
verksamheten.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: ”Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Roger Hanssons förslag
röstar nej.” Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 14-nej-röster. Hur var och en
röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för eget förslag.
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden
Ekonomienheten

Kf § 63
Ks § 112
Au § 88

Dnr 2001.171 730

Medel för upprättande av handikappolitisk plan för Orust kommun
År 1993 antog generalförsamlingen i FN standardregler för att tillförsäkra
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (Agenda 22).
Sverige har varit pådrivande för framtagandet av reglerna. Reglerna är
rekommendationer till världens länder om en miniminivå inom
handikappområdet. Sverige liksom flertalet av världens länder har förbundit sig att
förverkliga reglernas intentioner och innehåll, på såväl central som lokal nivå.
Standardreglerna innehåller principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter,
möjligheter och ansvar och ger konkreta förslag till hur ett mer tillgängligt
samhälle kan skapas. Alla samhällsområden täcks av de 22 reglerna.
Den handikappolitiska handlingsplanen berör fullmäktiges alla ansvarsområden
och därför bör en samordning ske vid framtagandet av planen. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret inför kommunfullmäktige och bör därför ha
samordningsansvaret.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2001-06-26 § 99 att föreslå
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en
handikappolitisk plan för Orust kommun samt att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anslå resurser för utredningsuppdraget motsvarande
100.000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2001-08-30 § 64 att uppdra till kommunstyrelsen
att utarbeta en handikappolitisk plan för kommunen.
Efter bl a ett remissförfarande till de kommunala verksamheterna föreligger en
inventering av handikappmiljön i olika lokaler i kommunen. I stort ligger en av
sociala omsorgskontoret genomförd inventering som grund för hela arbetet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

6

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2002-08-29

att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en handikappolitisk plan för
kommunen; medel till ändamålet 190 000 kronor att utgå från Eget Kapital.
__________
Torsten Olegård yrkar återremiss för klarläggande av finansiering inom ram.
Holger Formgren bifaller Torsten Olegårds förslag.
Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Ekonomienheten
Personalenheten
Valpärmen

Kf § 64
Ks § 114
Au § 91
Au § 81
Ks § 85

Dnr 2002.137 024

Ändring i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutade 1998-06-25 § 82 anta de nu gällande
bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda.
Arvodesberedningen har under våren berett frågan om ändringar i ersättningarna
och lämnar i protokoll 2002-05-10 §§ 21-29 förslag till ändringar.
__________
Bo Andersson förslår kommunstyrelsen besluta att ärendet remitteras till
arbetsutskottet för analys av vad som ryms i budgeten och återredovisning till
kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
Toresten Olegård förslår kommunstyrelsen besluta att arbetsutskottet samtidigt
bereder ärende om nyval till kommunstyrelsen för den nya mandatperioden så att
skifte kan ske i november månad i år.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera båda förslagen till arbetsutskottet.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att återuppta ärendet för beslut på arbetsutskottet 2002-07-31
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ändringar i bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda i enlighet med bilaga.
__________
Eva Magnusson föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arvodesberedningens
förslag 2002-05-10 §§ 21-29, samt att redovisa beslut om ändrad uppdragstid för
kommunstyrelsen.
Bo Andersson med instämmande av Bengt Johansson m fl yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag, samt
att nyval till kommunstyrelsen sker så att skifte kan äga rum i november månad
2006.
Eva Magnusson reserverar sig mot beslutet.
__________
Johan Söderpalm föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag men att p 3
”Förlorad arbetsinkomst” ändras till: 100 kr/tim och maxbeloppet 800 kr/dygn,
samt p 9 ”Sammanträdesarvode” ändras till: ersättningen höjs till 240 kr i
grundarvode (1a tjänstgöringstim) samt 120 kr som timarvode (grundarvode +
7 timarvoden per dag). Ej tjänstgörande ersättares timarvode: 60 kr/tim.
Sven Sundqvist yrkar bifall till arvodesberedningens förslag.
Catharina Bråkenhielm med instämmande av Bo Andersson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Horst Sauer
De valda
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Valpärmen
Personalenheten

Kf § 65

Dnr 2002.041 102

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för
tiden fram till 2002-12-31
I skrivelse 2002-06-27 anhåller Horst Sauer, Moderaterna, om befrielse från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ersättare kommunstyrelsen:
Ersättare barn- och utbildningsnämnden:
__________

Henry Gustafsson
Mikael Wibrån
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Kf § 66

Dnr 2002.048 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Länsrättens dom 2002-07-03, Laglighetsprövning enligt kommunallagen av
kommunfullmäktiges beslut 2002-02-28 § 6.
Länsrätten avslår överklagandet.
__________
Anmälan lägges till handlingarna.
__________
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Dnr 2002.167 092

Interpellation om återvinningsgårdarna på Orust
Lars-Olof Hermansson, Socialdemokraterna, anför i interpellation till
kommunstyrelsens ordförande:
”Återigen har en sommar passerat med stora problem med våra återvinningsgårdar.
Nedskräpningen ökar år från år. Där slängs sådant som inte har på
återvinningsgårdarna att göra, vilket gör att de ser ut som soptippar. På grund av
denna nedgrisning har man på tre år stängt fyra gårdar, vilket gör att belastning
ökat på de övriga gårdarna. Tömningarna av containrarna vad gäller tidningar och
wellpapp hinns inte med av de ansvariga, vilket bidrar till nedskräpningen. Man
kan inte bara skylla på sommarboende för det finns nedskräpare bland våra
kommuninnevånare också.
Enligt de normer som gäller ska Orust kommun ha minst femton fullvärdiga
återvinningsstationer. Idag har vi endast sex stycken fullvärdiga och två för endast
glas, tidningar och wellpapp.
Nämnas bör också att det tillkommer 30 000 människor under sommarmånaderna,
vilket gör problemet gigantisk.
Min fråga är: Hur ska vi komma till rätta med problemen och få rätt antal
återvinningsgårdar?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Det är inte Orust kommun utan Förpackningsinsamlingens materialbolag som är
huvudmän för insamling av förpackningar och som utser sina egna entreprenörer
för tömning av återvinningsgårdarnas containers, städning m m.
För Orust är:
Återvinning och Miljö AB entreprenör för metall- och plastförpackningar.
IL-Recykling för kartong och returpapper.
Lars Larsson för glasförpackningar.
Återvinning och Miljö AB är städentreprenör.
I en del kommuner har kommunen påtagit sig att som entreprenör samla in alla
eller vissa förpackningsslag. Kommunen kan dessutom vara städentreprenör. Detta
sker framför allt i större kommuner där man också svarar för den kommunala
renhållningen i egen regi.
Om inte Förpackningsinsamlingens organisation fungerar med tömning av
containers ökar naturligtvis nedskräpningen.
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Att Förpackningsinsamlingen slopar gårdar på grund av nedskräpning, för dyra
transporter eller själva inte sköter tömningen kan Orust kommun inte direkt göra
någonting för att förhindra. Förpackningsinsamlingen har dock ett åtagande om
minst 15 stationer på Orust.
Förpackningsinsamlingen har dessutom skyldighet att ha samråd med alla landets
kommuner, vilket man innan sommaren aviserade att man önskar ha med Orust
kommun.
Samrådet kommer att hållas preliminärt 2002-09-05. Vid detta samråd kommer
bland annat kravet på rätt antal återvinningsgårdar med rätt tömnings- och
städfrekvens att läggas fram.”
Kommunstyrelsens ordförande uttrycker en önskan om skärpning hos
kommuninnevånarna. Det är kommunen och inte entreprenörerna som får den
negativa stämpeln.
Lars-Olof Hermansson tackar för svaret och efterlyser krafttag mot de ansvariga
som bara kommunen kan ta.
Inlägg görs även av Ulla Buhr, Bo Andersson, Lars-Åke Gustavsson, Johan
Söderpalm och Henry Gustafsson.
__________
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Kf § 68

Dnr 2002.163 092

Interpellation om lokaler på Eklunden
Torsten Olegård, Centerpartiet, interpellerar kommunstyrelsens ordförande:
”7 månader har nu gått sedan kommunfullmäktige beslutade om användingen av
lokaler på Eklunden (Kf § 6/02).
Kommunfullmäktige beslutade att hemställa att Orust bostadsstiftelse verkställer
upphandling av restaurangverksamhet. Vilket resultat har denna hemställan givit
och när kommer restaurangen att öppnas?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”6 månader har gått sedan kommunfullmäktige beslutade att hemställa att Orust
Bostadsstiftelse verkställer upphandlingen av restaurangverksamheten.
Det som har hänt efter detta är att den som har frågan, alltså stiftelsen har tagit ett
beslut i sin styrelse den 5 mars 2002 med innebörden att man ska lägga locket på
till efter valet.
Utdrag ur § 6 "Styrelsen beslutar enhälligt att avvakta med upphandling med ny
restauratör tills efter valet".
Så istället för att aktivt försöka hitta en ny verksamhet innan har man valt att inte
arbeta med frågan.”
Inlägg görs också av Inger Heimburger, Hans Pernervik, Roger Hansson, Holger
Formgren, Bo Andersson och Sven-Arne Olsson.
__________
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Dnr 2002.168 092

Fråga om inkomna skrivelser till kommunfullmäktige
Sven Sundqvist, Vänsterpartiet, frågar kommunfullmäktiges ordförande:
”Varför har ej alla inkomna skrivelser till fullmäktige redovisats, varför tas de upp
i arbetsutskottet utan att fullmäktige får ta del av dem?”
Kommunfullmäktiges ordförande och kommunchefen svarar:
”Den första skrivelsen, som var adresserad till kommunfullmäktiges presidium,
har besvarats av presidiet. Den andra skrivelsen blir ett ärende som är under
beredning och kommer upp till kommunfullmäktige i oktober. Den tredje
skrivelsen var en interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande. Enligt
fullmäktiges bestämmelser i arbetsordningen kan ordföranden inte interpelleras
eftersom interpellation skall användas för annat ändamål. Interpellationen har
därför lagts till ovannämnt ärende.”
__________

