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Lotta Husberg (S)
Rolf Sörvik (S)
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Ledamot
Hans Pernervik (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Anders Wingård (FO)
Michael Relfsson (FO)
Orvar Martinsson (Oberoende)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Malin Svensson (FO)
Anita Andrén Lum (FO)
Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
Irma Sjölinder (FP)
Tomas Nyberg (FP)
Pernilla Tolleson (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Catharina Eriksson (FP)
Eva Karlsson (FP)
Bengt Johansson (C)
Thomas Ivarsson (C)
Birthe Hellman (C)
Johan Stein (C)
Eva-Lotta Westergren (C)
Stig Samuelsson (C)
Sven Olsson (MP)
Kristina Svensson (MP)
Johan Söderpalm (MP)
Marie Hedberg (MP)
Jörgen Emanuelsson (MP)
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Christer Almlöf (KD)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
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KS/2013:358

Interpellationer och frågor
Roger Hansson (S) frågar:
”På Orust kommuns hemsida kan man följa ett bygglovsärende från start till antagen
detaljplan mycket pedagogiskt.
På luciadagen 2007 godkände kommunfullmäktige i Orust detaljplan för Nösund
1:176 norra och Nösund 1:176 södra. Denna plan överklagades och vann laga kraft i
januari månad 2010.
Varför rättar man sig inte efter kommunfullmäktiges beslut 2007-12-13 § 114 utan
låter en enskild tjänstemans tyckande råda i den fortsatta processen?”
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande återkommer med svar vid
kommunfullmäktiges möte i november.
__________
Bengt Torstensson (S) ställer en fråga till kommunalrådet om ansvar för farliga
platser i Orust kommun:
”Området kring Ängs Brygga – är en pärla för Henån och Orust.
Många människor beger sig till detta område för rekreation och samvaro.
Detta bör uppmuntras då det är ett fantastiskt fint område att vistas i.
Dock vill jag uppmärksamma på risken att köra ut på den gamla bryggan och ner i
vattnet och skada sig då det inte finns hinder mot detta.
Från Ängs Brygga på andra sidan berget finns en anläggning som tidigare har huserat
båtsportaktiviteter för ungdomar. Detta är nu inte aktuellt längre och jag har av
kommuninnevånare blivit uppmärksammad på att byggnader och trädäck förfaller
och utgör en mycket stor risk för besökare i området. Det är kraftiga sättningar i
trädäcken och flera hål efter eldning på trädäcket.
Jag har själv varit i området och delar helt den uppfattningen.
Jag kommer fortsättningsvis att vara mycket observant för att hjälpa till att eliminera
så många risker som det går över hela Orust.
Min fråga till kommunalrådet är:
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Vem har ansvaret för att upplysa om olycksrisker och åtgärda olycksrisker i detta
område och övriga områden på Orust?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar: ” I Din fråga utgår Du ifrån en viss olägenhet
vid Ängs brygga, Henån och undrar vem som har ansvaret för att upplysa om
olycksrisken kring detta bryggområde.
Din fråga i sin helhet är: Vem har ansvaret för att upplysa om olycksrisker och
åtgärda olycksrisker i detta område (Ängs brygga) och övriga områden på Orust?
Mitt svar: Informationsansvaret ligger i allmänhet på respektive verksamhetschef
inom kommunen.
Ängs brygga är kommunens och inte utarrenderad för närvarande och denna brygga
ligger inom kommunens ansvar. Bryggan är för närvarande avstängd.”
Veronica Almroth (FP) ställer en interpellation till ordförande i utskottet för lärande:
” Den 9 oktober 2013 kom lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun
ut. Där kan man läsa att Orust kommun sjunkit från plats 42 till 107 av 290
kommuner. Nu är ju detta bara en i raden av undersökningar och rankningar som
görs, men det finns ändå en del intressanta faktorer som jag valt att titta lite närmare
på. En av de faktorer som man mäter är andel utbildade lärare i kommunen och där
hamnar Orust kommun på 225 plats av 290 och en annan faktor som jag tycker är
viktig är andelen elever som går vidare till högskolan och där hamnar Orust kommun
på plats 270 av 290. Min interpellation till ordförande för utskottet för lärande är: vad
gör de styrande partierna i Orust för att öka andelen utbildade lärare i kommunen?
Vad gör de styrande partierna i Orust för att öka andelen elever som går vidare till
högskolan?”
Ordförande i utskottet för lärande svarar: ” Lärarförbundets undersökning är gjord
utifrån fackligt perspektiv vilket naturligtvis har varit avgörande för de kriterier man
gått efter. I undersökningen hamnar Orust på plats 107 av landets 290 kommuner.
I SKL:s ranking över kommunernas meritvärden för utbildningen, dvs ett mått på
vad vi får ut hos våra elever i förhållande till de resurser vi sätter in, där kommer
Orust kommun på plats 40.
1. Vad gör vi för att öka andelen utbildade lärare?
I undersökningen ingår föreskolans, fritidshemmens och grundskolans personal inkl
förskoleklass. Detta påverkar resultatet då vi inte alltid har/får behöriga sökande,
främst inom personalgrupperna förskolelärare och fritidspedagoger.
Vi har hela tiden, och på alla nivåer, personal som studerar för att öka sin
kompetens/behörighet. Kommunen som arbetsgivare uppmuntrar och underlättar
för dom som önskar studera på deltid och samtidigt arbeta.
Alla elever ska mötas av behöriga lärare/förskolelärar/fritidspedagoger, och målet är
att nå 100 % täckning av behörig, högskoleutbildad personal.
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Lönesmässigt ligger vi, för pedagogerna i de lägre åldrarna, högre än kringliggande
kommuner, för pedagoger inom de högre åldrarna något lägre.
Vi hör till de kommuner som sökt medel för förstelärartjänster.
2. Vad gör vi för att öka andelen elever som går vidare till högskolan?
Det är skolans uppgift att stimulera alla elever så de kan nå sina högsta möjliga mål.
De ska också finna glädje och utmaning i att studera och tilltro till sina möjligheter
att studera vidare.
SYO-konsulenterna arbete är viktigt och ska genomsyra hela skolans arbete.
Det krävs också goda kontakter med det omgivande samhälls- och arbetslivet så våra
elever inser vad som krävs för att komma in på arbetsmarknaden.
I SKLs ”öppna jämförelser” ligger Orust kommun på plats 72 om vi tittar på elever
som 2 år efter avslutade gymnasiestudier läser vidare eller har etablerat sig på
arbetsmarkanden.
Av dessa elever uppnår 89 % behörighet till studier på högskola (rank 92).
Kommunen ligger plats 231 när det gäller andel elever som avslutar sina
gymnasieplatser inom 3 år, men på plats 39 när eleverna får ytterligare 1 år på sig.
Det visar att den satsning vi nu gör på gymnasieskolan är rätt väg.
Vi har rutiner som ger bättre och tidigare uppföljning av våra ungdomar som går
vidare till gymnasieutbildning utanför kommunen, vi ställer krav på mottagande
gymnasieskola om återrapportering.
Vi utvecklar Orust kommuns gymnasieskola för att kunna erbjuda ett alternativ på
hemmaplan.
Möjlighet att som vuxen studera på Komvux är också viktigt för att öka andelen
högskoleutbildade i Orust kommun.
Kommunen Komvux idag håller en kvalitativt mycket god nivå, men kursutbudet
bör i framtiden utökas.
Sammantaget kommer dessa åtgärder att höja andelen högskoleutbildade i Orust
kommun.
Agneta Melin (S) frågar ordföranden i samhällsutveckling:
”November 2012 ställde undertecknad frågan om vad som hänt med
livsmedelspolicyn och det beslut som antogs 2010 om revidering mm.
Svaret blev inte fullständigt och kommunfullmäktige beslutade då att ytterligare svar
skulle ges på nästa KF möte.
Nu är förväntningarna stora. Vad har hänt?”
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Ordföranden i samhällsutveckling föreslår att kalla kostansvarig till
fullmäktiges möte i september för att redovisa uppföljning samt revidering av
livsmedelspolicyn.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Bengt Johanssons förslag.
__________
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att ärendet lyfts ut från dagens
(2013-09-26) ärendelista.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande redovisar svaret från kostchefen.
” Policyn följs upp årligen i verksamhetsberättelsen och det som redovisas är
måluppfyllelsen av det uppsatta procentandels-målet för ekologiskt, se nedan.
Nyckeltal
Vi har som mål att uppnå 10% ekologiskt år 2013 av det totala budgetutrymmet för
livsmedel.
2013
2012
2011
Andel ekologiskt, per augusti
12,2 %
11,8%
8,17%
Policyn är ännu inte reviderad då ”villkoren” för revidering inte uppfyllts.
Det vill säga att ingen ny upphandling är genomförd 2012 utan en förlängning av
gällande avtal istället valdes.
Arbete med att ta fram underlag för ny upphandling av livsmedel pågår och
revidering aktualiseras i samband med detta.
Nuvarande policy strider mot gällande lagstiftning enligt upphandlingschef Lars
Amlin.
Livsmedelspolicyn ska också revideras att innefatta resultatet av projektet ”Fokus
Matglädje”. I detta projekt har ingen slutsats framkommit utan mycket arbete, främst
lokalt inom verksamheterna Lärande och Omsorg, återstår innan resultat kan nås.
I en revidering av policyn bör procentandelsmålet för ekologiskt höjas mot
ambitionen att nå det nationella målet på 25% under kommande år.”
Thomas Nyberg (FP) ställer i interpellation följande frågor:
”I förra veckan kunde man läsa på kommunens hemsida och i pressen om att NCC
och Orust kommun nu har kommit överens om Henåns skola. Ett besked som var
välkommet men väckte vissa frågor.
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Frågor till kommunstyrelsens ordförande:
•
•
•
•
•
•

Vem/Vilka är läkarna och forskarna från Örebro Universitet som ska anlitas?
Varför har man valt just dessa?
Vad tänker man göra istället för att byta ut golvet?
Tänker man byta ut ventilationen, eftersom man särskilt påpekar att man
behöver en bra och fungerande ventilation?
Hur kan man säga att man ska försöka öppna skolan under hösten innan man
ens beslutat vad som ska göras?
Och sist men inte minst, när kan de elever och lärare som drabbades av det
dåliga inomhusklimatet som ledde till att skolan stängdes förvänta sig ett svar
om vad som var orsaken?”

Kommunalrådet meddelar att svar kommer att lämnas vid nästa
fullmäktigemöte i oktober.
Ulf Sjölinder (FP) meddelar å Tomas Nybergs vägnar att frågan är återtagen.
Bengt Torstensson (S) ställer följande frågor till kommunalrådet:
”Jag vill fråga kommunalrådet om vilken standard som Du anser är rimlig för
offentliga toaletter i Orust kommun?
Jag menar då öppettider, funktioner och placering.
Frågan bottnar i min nyligen utförda undersökning om offentliga toaletter som visar
att i Orust kommuns tre största samhällen, Henån, Ellös och Svanesund finns det
endast en offentlig toalett och den är i Ellös, vid busstationen.
Jag tycker att det är genant att det skall finnas service med bland annat toaletter i
Henån under båtsäsongen och därefter ingen.
Jag anser att det skall finnas offentliga toaletter i åtminstone Henån, Ellös och
Svanesund under hela året.
Med lite god vilja kan man säkert komma fram till skötselavtal av toaletterna med
vägföreningarna eller samhällsföreningarna i dessa samhällen.
Min uppfattning om standarden är att det förutom WC skall finnas skötbord för
barn.”
Kommunalrådet meddelar att svar kommer att lämnas vid nästa
fullmäktigemöte i oktober.
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Kommunstyrelsens ordförande svarar: ” Jag håller med Dig , det är viktigt att det
finns offentliga toaletter i samhällena och att dessa håller vedertagen standard.
Som Du själv skriver så är toaletterna öppna under båtsäsongen. Städning och
skötsel av toaletterna finansieras under denna tid av det så kallade båtkollektivet.
Problemet är egentligen den övriga delen av året.
På Gullholmen har Gullholmens Byalag välvilligt åtagit sig att handha skötsel etc av
en toalett under ej båtsäsongstid.
Du har ju förslag om liknande lösning för övriga samhällen i kommunen, vilket jag
tycker kan vara ett bra sätt att medverka till.
__________

9
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Information Henåns skola
Under veckan har arbetet fortsatt med att sammanställa underlag för att kunna ta rätt
beslut i frågan om vad som behöver åtgärdas med Henåns skola.
När det gäller stämningsansökan för att få ersättning för de extra kostnader som vi
har för skolskjutsar, lokaler med mer så lämnas den in nästa vecka. Planen var att
lämna in ansökan denna vecka men det är ett omfattande material som ska
presenteras och som juridiskt ska bedömas och därför behövdes ytterligare tid.
__________
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Exp:
Vald
Personalenheten
Troman
Valpärm
Aili Larsson

KF § 166

KS/2013:1810

Fyllnadsval av ersättare i Framtidsgruppen för tiden fram till 31 december
2014
I skrivelse daterad 2013-09-27 ansöker Orvar Martinsson att bli befriad från
uppdraget som ersättare i Framtidsgruppen.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny ersättare: Helen Ragnar-Ljungqvist
Grafitvägen 1
474 32 Ellös
__________
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Exp:
Vald
Personalenheten
Troman
Valpärm
Stiftelsen Orustbostäder
KF § 167

KS/2013:1810

Fyllnadsval av ersättare i Stiftelsen Orustbostäder för tiden fram till 31
december 2014
I skrivelse daterad 2013-09-27 ansöker Orvar Martinsson att bli befriad från
uppdraget som ersättare i Stiftelsen Orustbostäders styrelse.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ny ersättare: Viktor Simensen
Sördalsvägen 55
472 31 Svanesund
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 168

KS/2013:1859

Medborgarförslag om informationsmöten för elever om internetdroger och
kosttillskott
Tor-Anders Arby föreslår att Orust kommun arrangerar informationsmöten om
internetdroger och kosttillskott, föreslagsvis för åk 9 på högstadiet.
__________
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
KF § 169

KS/2013:509

Delårsberättelse och prognos III samt redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning
gentemot budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag finns Delårsberättelse och prognos III daterad 2013-10-01.
Hans Stevander med instämmande av Bengt Johansson och Ingrid Cassel föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i underlag
till antagande av budget 2014 redovisa hur ett budgetunderskott kan hanteras.
Kommunstyrelsen bifaller Hans Stevanders förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsberättelsen, samt
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med Budget 2014 med plan 2015 och 2016.
__________
Lars-Åke Gustavsson (oberoende) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget
att konstatera att vad avser hantering av och beslut om 2013 års beräknade
underskott, så återkommer kommunstyrelsen med ett underlag och förslag till
ianspråktagande av kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) – för beslut i nästa
kommunfullmäktige.
Ingrid Cassel (M) med instämmande av Veronica Almroth (FP) yrkar på återremiss
av delårsberättelse och prognos III för förtydligande av handlingsplan för att
förbättra kommunens ekonomi.
Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras idag. Votering begärs och skall
genomföras. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag med Lars-Åke Gustavssons
tillägg röstar ja, den som önskar återremiss röstar nej.
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Vid omröstningen avges 39 röster, 26 ja-röster och 13 nej-röster. Hur var och en
röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet (minoritetsåterremiss KL 5:36) till
kommunstyrelsen för ett förtydligande av handlingsplanen för att förbättra
kommunens ekonomi.
__________
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KS/2013:359

Revisionen informerar
Revisionen uttrycker sin tillfredsställelse över de möten som man haft med
kommunfullmäktiges presidium.
Granskningen av delårsrapporten pekar på att kommunen har en hög
investeringsnivå och en lång självfinansieringsgrad. Varken de prioriterade finansiella
målen eller balanskravet kommer att uppnås enligt prognosen.
Revisionen uttalar sitt klara stöd till kommunledningen i det fortsatta arbetet med
Henåns skola och NCC.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
OKFS
KF § 171

KS/2013:1360

Höjning av va-taxan 2014
Va-verksamheten står inför stora investeringsbehov de närmaste 5-6 åren. Till de
större investeringarna kan nämnas nyanläggning av vatten- och spillavloppsledningar
mellan Henån och Slussen, överföringsledning för vatten mellan Slussen och Åh
stiftgård i Uddevalla kommun och ett nytt avloppsreningsverk på västra Orust med
tillhörande utloppsledning. Utöver dessa större investeringar finns ett antal övriga
investeringar som är nödvändiga för att trygga kommunens framtida va-försörjning.
Va-verksamheten finansieras med avgifter via kommunens va-taxa. För att
verksamheten ska kunna bära sina egen kostnad också i en framtid är det nödvändigt
med en årlig höjning av taxan de närmaste åren. Inför år 2013 höjdes va-taxa med 3
% och inför år 2014 föreslås att taxan höjs med 5 %. Den föreslagna höjningen gäller
såväl anläggningsavgifterna som brukningsavgifterna.
Fram till år 2017 bedöms, i nuläget, att va-taxan behöver höjas med ytterligare ca
3-5 % per år för finansiering av de framtida investeringsbehoven med va-avgifter.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar 2013-08-21 § 163 att återremittera ärendet
för en långsiktig analys över taxehöjning för va.
Emma Carlsson, ekonom, redogör för hur den ekonomiska situationen blir utifrån
olika höjningar av va-taxan.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i gällande va-taxa höjs med 5 % från och med
2014-01-01.
_________
Ingrid Cassel, Bengt Johansson och Leif Apelgren yrkar bifall till utskottets förslag.
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet för
förtydligande av underlaget.
Ordföranden förklarar utskottets förslag antaget.
Votering begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för utskottets förslag röstar ja”

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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”Den som röstar för Hans Stevanders förslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i gällande va-taxa höjs med 5 % från och med
2014-01-01.
___________
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i gällande va-taxa höjs med 5 % från och med
2014-01-01.
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, genom Kerstin Gadde, reserverar sig
mot beslutet enligt följande:
”Vi vill avvakta utvecklingen utifrån det arbete Miljökontoret gjort, där man kartlagt
alla otjänliga avlopp. Hur många av dessa som kan kopplas på det kommunala VAnätet och vilken effekt det kan ge, kan utvisa storleken på den eventuella procentuella
höjningen.”
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
OKFS:
KF § 172

KS/2013:686

Godkännande av hamntaxa 2014 för fartyg insatt i yrkesverksamhet
Gällande hamntaxa beslutades 1991. Taxan har därefter vart år justeras med
konsumentprisindex (KPI).
I förutsättningen för inriktningsbudget 2014 , som beslutats av KF 2013-06-27 § 102,
anges att hamnverksamhetens budget 2014 med plan 2015 och 2016, baseras på en
höjning av hamntaxorna. Höjning av taxorna behövs till följd av ökade
kapitalkostnader och för att kunna underhålla hamn- och brygganläggningarna.
Vidare ingår i budgetförutsättningen att taxan för färjetrafiken behöver justeras p.g.a.
ökade kapitalkostnader för den nya färjeterminalen i Tuvesvik. Hamnverksamheten
har också ett intäktskrav på 300 t.kr per år.
Med hänvisning till ovanstående har förvaltningsområde samhällsutveckling gjort en
översyn av hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet. Förslag till ny taxa framgår
av bilaga 1, daterat 2013-08-12, Hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet.
Föreslagna avgifter är baserade på konsumentprisindex (KPI) för oktober.
Avstämning görs en gång per år. Första avstämningen gäller från 1 januari 2015 och
baseras på förändringen av indextalen i oktober år 2013 och oktober år 2014. Den av
index förorsakade förändringen träder i kraft 3 månader efter avstämningsperiodens
slut. Ändras KPI negativt mellan två avstämningsperioder ska samma avgifter, som
gällde för avstämningen, gälla fram till nästa avstämningsperiod.
Els-Marie Ragnar föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta
att avgiften, under E punkt 4. Kaj- och hamnplanshyra i föreslagen taxa i bilaga 1
daterad 2013-08-12, ska vara 20 kr/m2/mån istället för 25 kr/m2/månad.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-08-21 § 162 att återrapport ska ske
till utskottet för samhällsutveckling efter ikraftträdande av taxan, samt att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny hamntaxa för fartyg insatt i
yrkesverksamhet, enligt bilaga 1 daterad 2013-08-12, och att taxan gäller från och
med 2014-01-01, samt att taxan årligen justeras med förändring av
konsumentprisindex enligt ovan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
att upphäva beslut 2013-08-21 § 162, samt
att återrapport ska ske till utskottet för samhällsutveckling efter ikraftträdande av
taxan

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till nu hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet, enligt
förslag daterad 2013-08-12, och
att taxan ska gälla från och med 2014-01-01, och
att taxan årligen justeras med förändring av konsumentprisindex enligt ovan, sam
att detta beslut ersätter tidigare beslut av kommunfullmäktige 1991-11-14 § 124.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till nu hamntaxa för fartyg insatt i yrkesverksamhet, enligt
förslag daterad 2013-08-12, och
att taxan ska gälla från och med 2014-01-01, och
att taxan årligen justeras med förändring av konsumentprisindex enligt ovan, sam
att detta beslut ersätter tidigare beslut av kommunfullmäktige 1991-11-14 § 124.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 173

KS/2013:1482

Motion om omval av kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden
Ingrid Cassel, Moderaterna, Veronica Almroth, Folkpartiet och Leif Appelgren,
Kristdemokraterna föreslår i motion 2013-08-27, kommunfullmäktige besluta att
göra omval till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-16.
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-09-16, avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-09-16, avslå motionen.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 174

KS/2013:646

Medborgarförslag om särskild serviceavgift för delårsboende
I ett medborgarförslag från Holger Formgren daterat 2013-05-14 föreslås att
kommunen inför en differentierad serviceavgift för delårsboende, då allmän
samhällsservice, säkerhet, kommunikationer och räddningstjänst bör delas av alla i
förhållande till boendets omfattning och värde.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-08-26.
Bengt Johansson yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att inte införa serviceavgift för delårsboende, samt
att härmed anses medborgarförslaget besvarat.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
___________
Kommunfullmäktige beslutar
att inte införa serviceavgift för delårsboende, samt
att härmed anses medborgarförslaget besvarat.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
West Sweden
Ekonomienheten
KF § 175

KS/2013:1787

Orust kommuns utträde ur West Sweden
West Sweden har bland annat i uppgift att ge vägledning och stöd till sina
medlemmar kring projektfinansiering via EU:s program och fonder,
intressebevakning vid sitt representationskontor i Bryssel, information och
utbildning. West Sweden är en ideell förening med två dotterbolag (West Sweden AB
samt West Sweden SA).
Kommunfullmäktige beslutade 1997-11-13 § 148, i samband med godkännande av
den nya ideella föreningens stadgar, bl.a. att säga upp avtalet med föreningen, med
verkan från 1999 med hänvisning till att den bedrivna verksamheten självklart ska
utföras inom den nya regionens organisation.
Kommunfullmäktige beslutade 1999-09-30 § 95 att återta uppsägningen av avtalet
med West Sweden och därmed även från år 2000 fortsätta som medlem.
Knappt 70 västsvenska kommuner samt tre regioner äger och finansierar
verksamheten via medlemsavgifter och serviceavgifter.
Serviceavgiften för Orust kommun uppgår år 2013 till 81 920,96 kr samt en årsavgift
som är lika för alla medlemmar på 1000 kr, totalt 82 920,96 kr.
Vid den ordinarie föreningsstämman i West Sweden den 31 maj 2013 röstade en
knapp majoritet för en avveckling av föreningen och tillhörande bolag. Vid en extra
föreningsstämma den 31 oktober kommer frågan åter att väckas då ytterligare ett
stämmobeslut med två tredjedelars majoritet krävs för upplösning av föreningen.
I remiss från West Sweden daterad 2013-07-05 utskickad i samband med kallelsen till
den extra föreningsstämman, vill West Sweden i en avsiktsförklaring få
medlemmarnas viljeyttring vad gäller fortsatt verksamhet eller avveckling.
Utträde regleras i gällande stadgar för föreningen § 6; ”Medlem äger rätt att säga upp
sig till utträde ur föreningen. Utträde sker vid utgången av året efter det under vilken
uppsägningen skett. Uppsägning skall vara skriftlig och ges in till föreningens
styrelse.” Således innebär ett utträde 2013 att utträdet träder i kraft 2015-01-01.
Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela West Sweden, ideell
förening, att kommunen har som avsikt att begära utträde ur föreningen.
Hans Stevander föreslår kommunfullmäktige besluta att Orust kommun begär
utträde ur West Sweden, utträde sker enligt gällande stadgar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen beslutar
att meddela West Sweden, ideell förening, att kommunen har som avsikt att begära
utträde ur föreningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun begär utträde ur West Sweden, utträde sker enligt gällande
stadgar.
__________
Hans Stevander yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela West Sweden, ideell förening, att kommunen har som avsikt att begära
utträde ur föreningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson (oberoende) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun begär utträde ur West Sweden, utträde sker enligt gällande
stadgar.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Länsstyrelsen
Valnämnden
KF § 176

KS/2013:1640

Komplettering av valdistriktsindelning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-26 § 161 att överföra de röstberättigade på
Tvestjärten och Käringön till valdistrikt Gullholmen efter ändrad stationering av
färjtrafiken.
Färjtrafiken från Käringön har flyttats från Hälleviksstrand till Tuvesvik. Detta
innebär ett väsentligt försvårande för de röstande, som förutom att resa med färjan
också måste ta sig från Tuvesvik till röstlokalen i Hälleviksstrand, en sträcka på 9 km.
Tilläggas kan att busstrafiken under helgerna är mycket begränsad.
Beslutet expedierades till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har nu uppmärksammat kommunen på att ytterligare 2 röstberättigade,
bosatta på ön Vedholmen väster om Käringön, bör tillhöra valdistrikt Gullholmen.
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ovanstående överföra de röstberättigade på Vedholmen till
valdistrikt Gullholmen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt valnämndens förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till ovanstående överföra de röstberättigade på Vedholmen till
valdistrikt Gullholmen.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 177
Anmälan av inkomna skrivelser
Motion att omfördela tjänster inom Miljö- och Byggnadsenheten i syfte att korta
handläggningstiderna – Michael Relfsson (FpO) Dnr KS/2013:1875
Motion om fast förbindelse vid Svanesund – Claes Nordevik (FP) Dnr
KS/2013:1884
Motion att upprätta en omsorgsplan – Lotta Husberg (S) Dnr KS/2013:1910
Motion om möjlighet att driva kommunal verksamhet i intraprenadform – Michael
Relfsson Dnr KS/2013:1921
Motion om möjlighet till avbetalning vid köp av industritomt – Michael Relfsson
Dnr KS/2013:1919
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

