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Nr
1
2
3
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5
6
7
8
9
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11
12

Ledamot
Kerstin Gadde (S)
Bertil Olsson (S)
Sirko Witte (S)
Alexander Hutter (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Bo Nordberg (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Bengt Torstensson (S), ordf
Eva Skoglund (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Jörgen Nielsen (S)
Ulla Buhr (S)
Johan Eriksson (S)
Inger Heimburger (S)
Reine Johansson (S)

Närv

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X

Lisbeth Arff (M)
Anders Hygrell (M), kom kl.19.00
fr.o.m. § 104
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Nils Pettersson (M)
Mats Överfjord (M)
Martha Arnell (M)
Jan W Kjellberg (M), tjg t.o.m. §103
Bodil Näslund (M)
Martin Göransson (M)

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

18
19
20
21
22

Veronica Almroth (L)
Claes Nordevik (L)
Ulf Sjölinder (L)
Solweig Lewin (L), 2:e vice ordf
Désirée Gullbrandz (L)
Jan Gustavsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Catharina Eriksson (L)

X
X
X
X
X

X
X
X

23
24
25
26
27

Lars Larsson (C)
Maria Sörkvist (C)
Inga Göransson (C)
Birthe Hellman (C)
Daniel Peterson (C)
Thomas Asker (C)
Gun-Britt Hermansson (C)
Arne Johansson (C)

X
X
X
X
X

28
29
30
31

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP), 1:e vice ordf
Kia Nordqvist (MP)
Susanne Andersson (MP)

X
X
X

13
14
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16
17
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X
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KF §
Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Christian Hansen (SD)
Lena Dickson (SD)
Fredrik Stengavel (SD)

Närv

Ja

X
X
X

X
X

36
37

Michael Relfsson (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Raymond Johansson (FO)
Anders Wingård (FO)

X
-

X

X

X

Lena Janson (V)
Anders Tenghede (V)
Sickan Johansson (V)
Dan Wikström (V)

X
X

40

Kajsa-Karin Andersson (KD)
Christer Persson (KD)
Gunilla Svensson (KD)

X

41

Bengt Olsson (OP)
Aina Gunnarsson (OP)
Christina Kobel (OP)

X

39

Summa
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KS/2016:147
§ 101
Revisionen informerar
Kommunrevisionen lämnar information om en genomförd granskning av intern
representation. Revisionen uttalade att de var nöjda då regler för detta håller på att
tas fram.
____
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KS/2016:1639, KS/2016:70
§ 102
Delårsrapport augusti 2016
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en delårsrapport för perioden
januari till och med augusti. Delårsrapporten beskriver periodens verksamhet och
händelser samt uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.
Delårsresultatet uppgår till +35,3 mkr, att jämföra med +12 mkr per augusti
föregående år. Skillnaden på delårsresultatet mellan åren beror på att i årets
delårsresultat ingår den statliga ersättningen för flyktingmottagande på 12,8 mkr,
högre realisationsvinster med 3,2 mkr, ett bättre finansnetto med 4,1 mkr och en
ökad semesterlöneskuld med 3 mkr. Det budgeterade resultatet per augusti var +12
mkr. Även budgetavvikelsen har sin förklaring i ovanstående poster.
Årets resultat är budgeterat till ett överskott på 11,5 mkr. Helårsprognosen visar ett
överskott på 3,1 mkr. Det är en avvikelse på minus 8,5 mkr jämfört med budget.
Negativa avvikelser mot budget finns beträffande förvaltningsområde omsorg, -19
mkr och lägre skatteintäkter med -5,5 mkr. Positiva avvikelser mot budget finns
beträffande finansnetto +4,4 mkr, ej nyttjad statlig ersättning för flyktingmottagande
+3,2 mkr, förvaltningsområde lärande +2,9 mkr, återlagda kapitalkostnader +2 mkr
och fjärrvärmeverksamheten +1,7 mkr. Övriga verksamhetsområden visar mindre
avvikelser.
Nettoinvesteringarna exklusive investeringsinkomster beräknas uppgå till 152,6 mkr.
Beslutad budget är på 207,1 mkr exklusive investeringsinkomster. Budgeterad
investeringsinkomst uppgår till 50 tkr där prognosticerad för året ligger på +350 tkr i
utfall. Cirka 34,8 mkr av de prognostiserade nettoinvesteringarna avser kommunens
affärsdrivande verksamheter. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas
nybyggnation av Bagarevägens förskola, renovering och ombyggnader av Ängås och
Henåns skola, vattenledning Henån-Slussen samt vatten- och avloppssanering i
Kungsviken.
Förvaltningsledningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan med anledning av
prognosen för omsorgen. Aktiviteterna i handlingsplanen förväntas framförallt ge
ekonomisk effekt på längre sikt. För att även få effekt på kort sikt, det vill säga i år,
kommer omsorgen att införa stoppåtgärder när det gäller alla typer av
personalkostnader och övriga kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten.
Dessutom gäller generell återhållsamhet inom samtliga förvaltningsområde,
beträffande att starta upp aktiviteter, utvecklingsprojekt eller andra typer av
kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten under året.
Handlingsplanens punkter:
•
•
•

Fördjupad nyckeltalsanalys av omsorgens verksamhet.
Införa en resursfördelningsmodell inom omsorgen.
Rekryteringsstöd.
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•
•
•
•
•
•

Effektivisera fordonsparken och ta fram riktlinjer för fordonsanvändningen.
Riktlinjer för biståndsbedömning.
Ekonomi- och processledarstöd.
Översyn av internt administrativt stöd inom omsorg pågår.
Genomgång av befintliga placeringar.
Månadsvis ekonomiuppföljning med enhetschef, verksamhetschef och
ekonom.
• Frukostmöte med alla chefer inom omsorgen.
Av ovanstående förslag till handlingsplan innebär sex av tio aktiviteter en ny kostnad
för kommunen. Ambitionen är att de fem första punkterna ska startas upp omgående
och i stort sett kunna avrapporteras före årsskiftet. Insatsen för HR-specialist pågår
sannolikt över årsskiftet. Extra ekonomi- och processledarstöd uppstår sannolikt
först 2017. I kommunstyrelsens medel till förfogande finns 696 tkr kvar av årets
budget på 1 mkr. År 2017 finns 10 mkr till kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bedömningen är att kostnaderna för aktiviteterna i handlingsplanen kommer att ge
ekonomisk effekt på sikt och kan finansieras i inom kommunstyrelsens medel till
förfogande 2016 och 2017. Regelbunden återkoppling av handlingsplanen sker till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten 2016-09-28, § 183, beslutade
styrelsen för egen del att:
•

ge kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga stoppåtgärder, för att på
kort sikt stoppa kostnadsökningen inom förvaltningsområde omsorg,
• ge kommunchefen i uppdrag att uppmana övriga förvaltningsområden till
generell återhållsamhet resten av året,
• ge kommunchefen i uppdrag att genomföra föreslagen handlingsplan för
förvaltningsområde omsorg, för att på sikt få en budget i balans,
• finansiering av handlingsplanen sker från kommunstyrelsens medel till
förfogande, samt
• att återkoppling av handlingsplanen ska ske på varje möte med
kommunstyrelsens arbetsutskott fr.o.m. oktober månad.
Kommunstyrelsen beslutade även att lämna delårsrapporten vidare till
kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunrevisorerna har lämnat in ett utlåtande avseende delårsrapporten, daterat
2016-10-03.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-12
Arbetsutskottet 2016-09-14, § 111
Kommunstyrelsen 2016-09-28, § 183
Kommunrevisorernas utlåtande 2016-10-03
_____
På kommunfullmäktige föreslår Bertil Olsson (S) att kommunstyrelsens
beslutsförslag ska bifallas.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutsförslag bifalls, och finner frågan
med ja besvarad.
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten för augusti 2016
_____

Beslutet lämnas till:
Ekonomienheten
KLG
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KS/2015:2173
§ 103
Prövning av begäran om planbesked för Kila 1:73 m.fl.
Ansökan inkommen 2015-12-29 syftar till att möjliggöra uppförandet av en stugby
omfattande ca 30 stugor för uthyrning i anslutning till Handelsman Flinks
verksamhet på Flatön. Ansökan innefattar fastigheterna Kila 1:73, 1:108 och 1:137.
Sökande, Handelsman Flink Fastighets AB, önskar att uppföra ett 30-tal stugor för
uthyrning för att komplettera verksamheten på Handelsman Flink samt en brygga
söder om fastigheterna. Verksamheten innefattar idag övernattningsmöjligheter,
restaurang samt handelsbod. Stugorna avses rymma sovplatser för 4 personer per
stuga samt matlagningsmöjligheter. Stugorna avses att uppföras i ett plan med ett
eventuellt sovloft. Tillfart till området sker via befintlig väganslutning till väg 751
norr om fastigheten och parkeringar föreslås anläggas inom fastigheten Kila 1:73.
Området omfattar ca 1,4 ha och består av berghällar samt grönområden. Befintliga
byggnader inom Kila 1:73 avses att rivas.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är tänkt att ske via ledning som
fastighetsägaren till Kila 1:72 har dragit fram söder om tänkt planområde.
Avloppskapaciteten är enligt en första bedömning tillfredsställande däremot finns en
risk avseende vattenkapaciteten vilket bör kunna lösas genom att ett nytt mindre
vattentorn eller liknande uppförs.
Fastigheterna ligger inom riksintresse avseende högexploaterad kust enligt MB 4 kap
4§ samt att den södra delen av området ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt
MB 3 kap. Kila 1:108 omfattas av strandskydd. Vattenområdet söder om tänkt
planområde omfattas av riksintresse för yrkesfisket.
Området omfattas inte av detaljplan. Ett detaljplaneprogram upprättades 2010-03-03
för området söder om aktuell ansökan innefattande Handelsman Flink, området
närmast vattnet samt Kila 1:72. Syftet var att möjliggöra hotellrum, konferens och
utbildningslokaler. Planarbetet avbröts då föreslagen markanvändning inte bedömdes
förenlig med riksintressen enligt miljöbalken kap 3 och 4 samt strandskyddets syften.
Istället föreslogs enligt Länsstyrelsen samrådsyttrande alternativa placeringar utom
strandskydd.
I samband med att ansökan om planbesked för Kila 1:73 m.fl. inkom har även en
ansökan om planbesked för angränsande fastighet Kila 1:72 lämnats in 2016-01-14
till kommunen. Ansökan för 1:72 avsåg att möjliggöra uppförandet av ett 20-tal
hotellmagasin samt konferensanläggning. Kila 1:72 omfattas i sin helhet av
strandskydd och skäl för upphävande av strandskyddet enligt miljöbalken bedömdes
saknas för ansökt åtgärd. Sökande för 1:72 önskade därmed att komma in med en
komplettering av ansökan. Planansökan för Kila 1:73 har därför avvaktat
kompletteringar avseende 1:72 då det finns en fördel att bedöma området som
helhet. Ansökan för Kila 1:72 kompletterades 2016-06-28 och 2016-08-12 med
inriktningen mot båtservice, turism och utbildning och kommer att handläggas som
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ett eget ärende för att inte fördröja processen ytterligare. Dock kvarstår det stora
fördelar med att samordna ett eventuellt planarbete mellan de båda aktörerna.
Bestämmelserna i Miljöbalken 4 kap avseende högexploaterad kust utgör inte hinder
för utveckling av befintliga tätorter och lokalt näringsliv. Planen syftar till en
utveckling av det lokala näringslivet på Flatön och bedöms därför förenligt med
bestämmelserna i 4 kap miljöbalken. Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap.
miljöbalken bedöms inte påverkas negativt då mark som ianspråktas inom fastigheten
Kila 1:73 avser redan ianspråktagen tomtmark. Avseende Kila 1:108 som omfattas av
riksintresse avseende friluftsliv samt strandskydd behöver förutsättningarna utredas
vidare i ett planskede. Riksintresse avseende yrkesfisket bedöms inte påverkas
negativt då den marinbiologiska inventering som genomfördes med anledning av
tidigare planprogram 2009-12-14 visade på att vattenområdet är av begränsat
ekologiskt värde.
Enligt kommunens översiktsplan, antagen 2009, föreslås verksamheten Handelsman
Flink kunna utvecklas ytterligare och kommunen ställer sig generellt positiv till
utvecklingen av turism som näring. En fortsatt utveckling av området kring
Handelsman Flink bedöms således ha stöd i kommunens översiktsplan.
Inom ramen för planarbetet behöver initialt utfart till väg 751 utredas. En första
kontakt har tagits med Trafikverket som påpekar att anslutningen till väg 751 ska
uppfylla önskvärd standard avseende siktlinjer och vilplan samt att Trafikverket även
vill få redovisat hur vägdagvattnet ska hanteras då det inte får rinna ut i Trafikverkets
diken. Trafikverket efterfrågar en utredning som visar hur frågorna har tänkt att lösas
för att kunna bedöma frågan ytterligare. Att utredningen visar på att tillfredsställande
förhållanden kan uppnås är en förutsättning för fortsatt planarbete.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för projektet och
lokalisering av vattenreservoar behöver utredas vidare i planarbetet.
Ett planarbete bör med fördel samordnas med ett eventuellt planarbete för Kila 1:72
för att ge en helhetsbild och sammanhang av området. Likaså bör fastigheterna för
den befintliga verksamheten Handelsman Flink som idag inte är detaljplanelagt samt
området närmast vattnet inkluderas vilket avser Kila 1:135, 1:77 och den samfällda
marken Kila s:11. På så sätt kan förutsättningarna för hela området utredas inom
detaljplanearbetet.
Då ansökan bedöms stämma överens med översiktsplanen och att möjliggöra turism
i ett strategiskt läge föreslås detaljplanen ges en prioritet två på en tregradig skala
vilket innebär att planen bedöms kunna antas 3:e kvartalet 2018.
Noteras att ett positivt besked innebär endast att kommunen avser att pröva aktuella åtgärder i en
detaljplaneprocess/planändring och innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att
antas. Ett negativt planbesked går inte att överklaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-08-22
Situationsplan, 2015-12-29
Översiktskarta, orthofoto 2014
Utskottet för samhällsutveckling, 2016-09-07, § 112
Kommunstyrelsen 2016-09-28, § 184
_____
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På kommunfullmäktige föreslår Lars Larssson (C) att kommunstyrelsens
beslutsförslag ska bifallas.
Anders Arnell (M), med instämmande av Veronica Almroth (L), föreslår att fjärde
att-satsen ska ha följande lydelse ”att detaljplanen senast ska kunna antas av
kommunfullmäktige under 3:e kvartalet 2018”
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag eller enligt Anders Arnells ändringsförslag, och finner att fullmäktige beslutar
enligt Anders Arnells ändringsförslag.
Omröstning begärs och följande omröstningsordning godkänns: ”Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Anders Arnells ändringsförslag
röstar nej.”
Resultatet vid omröstningen: 24 ja-röster, 12 nej-röster och 3 avstod, enligt
omröstningslista, se sidan 2-3 i detta protokoll.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att i en detaljplan pröva förutsättningarna att tillskapa byggrätt för stugby avsedd för
uthyrning inom fastigheten Kila 1:73, 1:108 och 1:137, och
att i samma detaljplan inkludera tillhörande befintlig turistverksamhet samt
hamnområde inom fastigheterna Kila 1:135, Kila 1:77 och Kila s:11 för att säkerställa
en ändamålsenlig helhet av området, och
att som skäl ange att planarbetet är förenligt med intentionerna i Översiktsplan 2009
samt berörda riksintressen och bedöms främja en positiv utveckling av turismen på
Flatön, samt
att detaljplanen avses kunna antas av Kommunfullmäktige under 3:e kvartalet 2018.
_____

Beslutet lämnas till:
Samhällsutveckling/Plan-, mark- och exploateringsenheten
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§ 104
Godkännande av reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
avseende arkivtillsyn (§ 19)
Regeringen har föreslagit en förändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser, 20 § om arkivmyndighet och att denna bestämmelse
föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Ändringen innebär ändring av lydelse så att
det anges att ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagen ska ligga på arkivmyndigheten i en kommun som är
medlem i förbundet. Enligt nuvarande lydelse står att tillsynen åvilar
kommunstyrelsen i en kommun som är medlem av förbundet.
Med anledning av ändringen i nämnda lag, har styrelsen för Samordningsförbundet
Väst beslutat 2016-05-20, § 29, att anta ett förslag till ändring av förbundsordningen
19 § Arkivtillsyn, enligt följande:
Nuvarande lydelse
”Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
(1990:782) åvilar den arbetsgivare, där förbundschefen är anställd”
Föreslagen lydelse
”Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
åvilar Uddevalla kommun.”
Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun är tillfrågat. Ändringen ska gälla fr.o.m.
2017-01-01.
Enligt 21 § i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst (SoF Väst) så ska
ändringar i förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar.
Förvaltningen har granskat förslaget och har inget att erinra.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Samordningsförbundet Väst med följande underlag: PM,
Förbundsordning och Styrelseprotokoll 2016-05-20, § 29.
Tjänsteskrivelse 2016-09-12
Kommunstyrelsen 2016-09-28, § 185
_____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutsförslag kan bifallas, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun godkänner föreliggande förslag till reviderad förbundsordning
avseende 19 § Arkivtillsyn.
_____
Beslutet lämnas till: Samordningsförbundet Väst
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KS/2016:928
§ 105
Antagande av kopieringstaxa
Enligt Tryckfrihetsförordningen skall den som önskar en kopia av allmän handling
ha rätt till det mot en fastställd avgift.
Kommunfullmäktige har i beslut 2000-02-24 § 9 har fastställt en kopieringstaxa samt
en taxa för kartkopiering. Debitering av kopiering där medborgare har med sig
original följer därefter av praktiska skäl denna taxa.
Det finns ett förslag från Kommunstyrelseförvaltningen att kopieringstaxan nu knyts
till Statens avgiftsförordning (1992:191).Då underlättas hanteringen av
kopieringstaxan och denna behöver inte revideras utan följer statens
avgiftsförordning. Debitering av kopiering där medborgare har med sig original följer
därefter av praktiska skäl denna taxa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-21
Statens avgiftsförordning § 15-16
Kommunstyrelsen 2016-09-28, § 186
_____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutsförslag kan bifallas, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kopieringstaxa för kopiering av allmänna handlingar och övrig kopiering
enligt statens avgiftsförordning § 15-16 samt att upphäva kommunfullmäktiges beslut
den 2000-04-24 § 9
_____

Beslutet lämnas till:
Samtliga KS förvaltningsområden
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Medborgarservice
OKFS
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2016-10-13

KS/2016:13
§ 106
Redovisning av statistikrapport kvartal 2 2016 om gynnande beslut som inte
verkställts enligt SoL o LSS
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 2 2016 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

13
0
4

Beslut
verkställt efter
3 mån.

6
1
1

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer 6 juli 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-04 med bifogade rapporter
Utskottet för omsorg 2016-08-16, § 74
Kommunstyrelsen 2016-08-31, § 167
____
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutsförslag kan bifallas, och finner
frågan med ja besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2016 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2016 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
____

Beslutet lämnas till:
Förvaltningsområde omsorg

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

2016-10-13

KS/2016:1632
§ 107
Interpellation om planarbetet i Mollösund
Kommunfullmäktigeledamoten Veronica Almroth (L) har ställt en interpellation,
daterad 2016-09-30, till kommunstyrelsens ordförande om hur planarbetet i
Mollösund kan snabbas på för att säkerställa att näringsverksamheterna där fortsatt
kan bedriva sin verksamhet nästa år?
Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde (S) har lämnat ett svar, daterat 201610-05, på interpellationen.
I kommunfullmäktige sker en debatt i frågan.
_____

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2016-10-13

KS/2016:1633
§ 108
Interpellation om ansvaret för undersköterskornas löner
Kommunfullmäktigeledamoten Veronica Almroth (L) har ställt en interpellation,
daterad 2016-09-30, till kommunstyrelsens ordförande om vems ansvar det är att se
till att undersköterskorna i Orust kommun får en rimlig lön?
Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde (S) har lämnat ett svar, daterat 201610-10, på interpellationen.
I kommunfullmäktige sker en debatt i frågan.
_____

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2016-10-13

KS/2016:1638
§ 109
Interpellation om gamla Ängåsskolan
Kommunfullmäktigeledamoten Mats Överfjord (M) har ställt en interpellation,
daterad 2016-09-30, till ordförande i utskottet för samhällsutveckling med önskan
om svar på följande frågor:
• Finns det ett formellt eller informellt beslut att riva hela eller delar av Gamla
Ängåsskolan i Svanesund?
• Finns det ett formellt eller informellt beslut att sälja hela eller delar av Gamla
Ängåsskolan i Svanesund?
Utskottet för samhällsutvecklings ordförande, Lars Larsson (C), har lämnat ett svar
på interpellationen.
I kommunfullmäktige sker en debatt i frågan.
_____

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2016-10-13

KS/2016:1597
§ 110
Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Dan Wikström (V) har lämnat in avsägelse 2016-09-20 från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning avseende ny ersättare för
Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.
____

Beslutet lämnas till:
Länsstyrelsen
Dan Wikström
Troman

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2016-10-13

KS/2016:1597
§ 111
Avsägelse från uppdraget som ledamot i Framtidsgruppen
Dan Wikström (V) har lämnat in avsägelse 2016-09-20 från uppdraget som ledamot i
Framtidsgruppen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att uppmana Vänsterpartiet att inkomna med förslag på ny ledamot i
Framtidsgruppen för perioden fram till 2018-12-31.
_____

Beslutet lämnas till:
Dan Wikström
Gruppledare för (V)
Framtidsgruppens sekreterare
KF sekreterare
Troman

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

2016-10-13

KS/2016:1597
§ 112
Avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
Dan Wikström (V) har lämnat in avsägelse 2016-09-20 från uppdraget som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen, samt
att uppmana Vänsterpartiet att inkomna med förslag på ny ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden för perioden fram till 2018-12-31.
_____

Beslutet lämnas till:
Dan Wikström
Gruppledare för (V)
MBN sekreterare
KF sekreterare
Troman

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2016-10-13

KS/2016:1524
§ 113
Medborgarförslag om protokoll på kommunens hemsida
Johan Stein, Ellös, har 2016-09-05 lämnat in ett medborgarförslag med anledning av
att Framtidsgruppens protokoll inte är tillgängliga på webben.
Medborgarförslaget innebär att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att säkerställa att förvaltningen följer Framtidsgruppens reglemente och
uppdaterar hemsidan med den information som behövs.
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
____

Beslutet lämnas till:
Kommunstyrelsen

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2016-10-13

KS/2016:1525
§ 114
Medborgarförslag om jämställdhet
Johan Stein, Ellös, har 2016-09-02 lämnat in ett medborgarförslag om jämställdhet. I
medborgarförslaget redovisas statistikuppgifter från KOLADA (kommunernas och
landstingens databas) där det framgår att det finns en skillnad hur pojkar/män och
flickor/kvinnor blir behandlade eller upplever sig bli behandlade i Orust kommun..
Medborgarförslaget innebär att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att årligen rapportera till kommunfullmäktige hur förvaltningens insatser för
att motverka den diskriminering som statistiken påvisar har lyckats.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
____

Beslutet lämnas till:
Kommunstyrelsen

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22

2016-10-13

KS/2016:1651
§ 115
Anmälan av inkomna skrivelser (Nya motioner/medborgarförslag)
Inga skrivelser att informera om.
____

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

2016-10-13

KS/2016:1694
§ 116
Fråga från Ulf Sjölinder
Ulf Sjölinder (L) ställer en fråga till ordföranden för utskottet för omsorg.
Hur ser rutinen ut för leveranser av matlådor till äldre?
Utskottets ordförande Bertil Olsson (S) svarar att matdistribution är en
biståndsbedömd insats.
____

