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KF § 192
Allmänhetens frågestund
Det fanns inga frågor från allmänheten till dagens möte.
__________
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KS/2012:2615

Information om Henåns skola
Möten mellan Orust kommun och NCC äger rum kontinuerligt och vid nästa möte
kommer även AK-konsult att närvara.
Fokus ligger nu på golvmattorna och emulsionerna, som bildas av mattor, lim och
spackel.
Vissa föräldrar har lämnat synpunkter som visar på missnöje vad gäller de yngre
barnens flytt från Henåns skola.
__________
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KF § 194

KS/2012:209

Interpellationer och frågor
Bengt Torstensson (S):
Vad har hänt med min motion om att skapa fler lekplatser i Orust kommun?
Ordförande i utskottet för lärande återkommer med svar på kommunfullmäktiges
möte 2012-12-13.
__________
Ordföranden i utskottet för lärande informerar hur motionen tillstyrkts i utskottet
och att information har lämnats till samverkansgruppen.
Ingen projektgrupp har dock utsetts ännu men jobbet går vidare.
Bengt Torstensson (S):
”Vi har enskilt och tillsammans under en mycket lång tid informerat oss om en ny
begravningsform kallad promession.
Promessastiftelsen planerar att uppföra en anläggning för denna begravningsform på
Orust.
Anläggning blir unik då det är den första i världen.
Projektet är högintressant eftersom det handlar om processer som är ett
miljöförbättrande alternativ till dagens begravningsformer.
Det är även ytterligare en företagsbransch att lägga till ett redan varierat näringsliv i
kommunen.
Är du liksom jag positiv till planerna för ett promatorium i Orust kommun?”
Kommunstyrelsens ordförande förklarar sig positivt inställd. Ett regeringsförslag
väntas i juni 2013.
__________
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KF § 195

KS/2012:210

Revisionen informerar
Revisionens ordförande informerar att man haft två givande möten med
kommunfullmäktiges presidium, som resulterat i minnesanteckningar.
Anteckningarna innehåller förslag till förbättringsåtgärder.
__________
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Verksamheten för omsorg
KF § 196

KS/2012:1464

Kvartal 3 2012 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS - Rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen
(16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § 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 en gång per kvartal
(lagändring 2008), 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 ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering tredje kvartalet 2012 - SoL och LSS
Verksamhetsområde
Individ- & familjeomsorg
Vård och omsorg
Handikappomsorgen

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån
0
4
5

Beslut
verkställt efter 3 mån
0
3 x)
0

Ansökan
återtagen

1
1

x) Varav 2 ärenden har avslutats.
Kvartalsrapporten har skickats till Socialstyrelsen och kommunens revisor 12 oktober
2012.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-12 § 229 att framföra till Utskottet för omsorg
att framöver kompletterade rapporten med ytterligare detaljinformation, som till
exempel vissa förekommande skäl till att gynnande beslut inte kunnat verkställas.
I Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35 finns angivet bland annat:
”Till fullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i
rapporten till en enskild person. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de
rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion
kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda
besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en gång per
kvartal. Motsvarande rapportering till fullmäktige ska göras beträffande beslut som
inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten har avbrutits.”
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Orust kommun kan åsamkas sanktionsavgifter om inte kommunen inom skälig tid
kan tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) eller beslut enligt 9
§ Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), som någon är berättigad till enligt
beslut av kommunen. Kommunen kan då vara tvungen att betala en särskild avgift.
Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet
efter det att verkställigheten har avbrutits. Det är därför viktigt att Kommunstyrelsen,
som är övergripande nämnd för socialtjänsten får information om varför inte
gynnande beslut har kunnat verkställas bland annat för att kunna budgetera och
planera nya boenden i äldre- och handikappomsorgen för att möta upp framtida
behov.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att vid varje kvartalsredovisning få en muntlig lägesrapport av
förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få kännedom om
Verksamheten för omsorgs verksamhetsområden.
Utskottets för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för tredje kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 3 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att vid varje kvartalsredovisning få en muntlig lägesrapport av
förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få kännedom om
Verksamheten för omsorgs verksamhetsområden.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för tredje kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 3 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport för tredje kvartalet 2012 för ej verkställda gynnande
beslut och tidigare rapporterade beslut som har verkställts under kvartal 3 enligt 4
kap. 1 § och rapportering 16 kap. f § SoL samt enligt 9 § och rapportering 28 f-g §
LSS.
___________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KF § 197

KS/2012:2650

Höjning av va-taxan 2013
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 vaverksamheten ska kunna bära sina egen kostnad också i en framtid är det nödvändigt
med en årlig höjning av va-taxan, utöver index, de närmaste åren. Som ett första steg
föreslår verksamheten att va-taxan höjas med 3 % inför år 2013. Den föreslagna
höjningen gäller såväl anläggningsavgifterna som brukningsavgifterna.
För åren 2014 - 2017 bedöms, i nuläget, att va-taxan behöver höjas med ytterligare ca
3-5 % per år i syfte att kunna finansiera de framtida investeringsbehoven med vaavgifter.
Jämförelse av årsavgiften för typhus A och typhus B, mellan åren 2012 och 2013 med
den föreslagna höjningen av va-taxan på 3 %, redovisas nedan:
Typhus A
År
Grundavgift
Lägenhetsavgi
ft
Kubikmetera
vgift
Totalt

201
2
38
37
kr
24
69
kr
16
92
kr
79
98
kr

Typhus B
201
3
39
52
kr
25
43
kr
17
43
kr
82
38
kr

201
2
4 02
8 kr

201
3
4 14
9 kr

37 0
35
kr
22 5
60
kr
63 6
23
kr

38 1
46
kr
23 2
37
kr
65 5
32
kr

Definition: Typhus A omfattar ett friliggande enbostadshus omfattande 5 rok,
badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl.
garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten
till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inkl. moms.
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Definition: Typhus B omfattar ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och
dagvatten. 15 lägenheter 1 000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning
2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3. Avgifterna redovisas inkl.
moms.
Bengt Johanssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i nu gällande va-taxa höjs med 3 % från och
med 2013-01-01.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bengt Johanssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anläggnings- och brukningsavgifter i nu gällande va-taxa höjs med 3 % från och
med 2013-01-01.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
Stiftelsen Orustbostäder
KF § 198

KS/2012:2460

Godkännande av köpeavtal för gruppboende, Svanesund 2:2
Gällande detaljplan för Svanesund 2:2, gruppboende, antogs av Utskottet för
samhällsutveckling 2012-06-20 § 95.
Stiftelsen Orustbostäder avser att bygga åtta lägenheter för förståndshandikappade
vuxna i centrala Svanesund.
Stiftelsen har bekostat detaljplaneändring och ansöker om och bekostar
fastighetsbildning samt kostnader såsom lagfart etc.
Del av fastigheten som avses säljas består av 6 000 kvm mark, varav ca 2 000 kvm
byggrätt samt ca 4 000 kvm naturmark. Eftersom tänkt köpare är ett kommunalt
bolag anses inte värdering av fastigheten nödvändig. Föreslås en försäljning för del av
Svanesund 2:2, enligt detaljplan daterad 19 mars 2012, för 400 000 kr.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja del av fastigheten Svanesund 2:2, enligt detaljplan daterad 19 mars 2012, för
400 000 kronor till Stiftelsen Orustbostäder.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja del av fastigheten Svanesund 2:2, enligt detaljplan daterad 19 mars 2012, för
400 000 kronor till Stiftelsen Orustbostäder.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Sven Olsson avstår från att delta i beslutet.
__________
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KF § 199

KS/2012:1906

Medborgarförslag om nytt kommunhus och nytt centrum
Eva Skoglund, Henån, föreslår i medborgarförslag 2012-06-27 att kommunen bygger
ett nytt kommunhus förlagt till åmynningen med åtföljande förändringar av Henåns
centrum med bland annat en ny trafiklösning.
Kommunen har sedan 90-talet i olika omgångar tittat på hur Henåns centrum skulle
kunna utvecklas med ökad kontakt med både havet och ån. Förslag innehållande
exempelvis strandpromenad, ett levande hamntorg med gästhamn samt nya
byggnader hysande olika former av handel och publika verksamheter har presenterats.
En nyckelfråga, för att kunna ta fram en detaljplan för området med byggrätter för ny
bebyggelse, är hur stigande havsvattennivåer skall hanteras. Torget, marken och
byggnaderna runt omkring viken/ån ligger ca 1-1,5 meter över havet. Högsta
uppmätta högvatten är ca 1,35 meter över medelvattennivån samtidigt som havet på
grund av klimatförändringar förväntas stiga med ca 1 dm per decennium. Detta
innebär sammantaget att både torget, marken och byggnaderna närmast havet och ån
kommer att drabbas av allvarliga översvämningar inom 10-20 år.
Av ovanstående och andra anledningar deltar kommunen i Interregprojektet Hav
möter Land, där kommunen är en av tre pilotkommuner. För Orust del kommer
projektet leda till en översiktlig studie av framtida översvämningsproblem runt ön
samt hur de skall hanteras. Utöver detta arbete skall en mer specifik utredning för
Henåns centrum tas fram. Denna skall främst belysa vilka åtgärder som krävs för att
hantera befintlig bebyggelse samt var och hur nytillkommande bebyggelse skall
placeras och utformas för att klara ett stigande hav. Båda dessa utredningar beräknas
vara klara i augusti/september 2013. Först då har vi ett tillräckligt tydligt underlag för
att kunna gå vidare med ett planarbete och förslag på samhällsekonomiskt möjlig
bebyggelseutveckling kring Henåns centrum inkluderande en ny placering av
kommunhus.
Förslaget att bygga på flytbryggor kan vara en sådan form av bebyggelseutveckling.
Vad gäller förslagen med promenadstråk och rensning av skräp längs ån är det något
som kommunen ser positivt på. Förslaget måste dock, innan kommunen kan fatta
beslut i frågan, förankras hos Henåns vägförening - som har förvaltningsansvaret för
allmän platsmark.
Även frågorna om enkelriktning av Åvägen och Strandvägen med en ny överfart vid
församlingshemmet bör hanteras på samma sätt. Frågan om en ny infart till Henåns
centrum tas lämpligen upp i samband med upprättandet av en ny detaljplan.
Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-30 avslå medborgarförlaget.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-30 avslå medborgarförlaget.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Roger Hansson (S) med instämmande av Lars-Åke Gustavsson (M) föreslår
kommunfullmäktige besluta att avvakta Interreg-utredningen, som kommer under
hösten 2013 och att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Roger Hanssons förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KF § 200

KS/2012:332

Medborgarförslag om åtgärderna för sänkt hastighet förbi Henåns skola
Marika Alfredsson, Henån har i medborgarförslag daterat 2012-02-20 föreslaget att
kommunen i första hand sätter upp en fartkamera med placering utanför Henåns
skola och i andra hand sänker hastigheten till 30 km/h.
Sträckan ligger inom ett tättbebyggt område. Högsta hastighet är 50 km/h. På
sträckan finns det två gatuanslutningar. Utmed vägens norra sida finns det en trottoar.
Vid Skolvägens anslutning finns en gångtunnel under vägen som leder till
bostadsområdet på andra sidan. I anslutning till Bråtenvägen finns det ett ljusreglerat
övergångsställe och en busshållplats för linjetrafik. Inne på skolområdet finns en
slinga där bussarna med elever stannar.
Hastighetsbegränsning till 30 km/h bör endast införas på sådana vägsträckor och i
sådana trafikmiljöer där oskyddade gång- och cykeltrafikanter och fordonstrafik i stor
utsträckning blandas och korsar varandras väg.
Med hänsyn till ovanstående bör inte hastighetsbegränsningen ändras till 30 km/h i
nuläget eftersom hastighetsmätningar, med påföljande utredningar, planeras i de
större samhällena i Orust kommun.
Els-Marie Ragnars förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2012-10-19, avslå medborgarslaget.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2012-10-19, avslå medborgarslaget.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 201

KS/2012:2718

Medborgarförslag om burägg
Ammelie Orvarsson, Henån föreslår i medborgarförslag:
”Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt.
Den slår också fast att djur endast får hållas så att deras hälsa främjas. Lagen är dock
en ramlag, som lämnar över till regeringen och till Jordbruksverket att meddela
detaljregler.
Vad det gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i
djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Flera
viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de ska ha tillräckligt med utrymme.
I dagens burar kan hönornas inte ens sträcka på vingarna ordentligt.
Kritiken mot att hålla hönor i små burar för produktion av ägg har varit massiv. Flera
livsmedelskedjor, däribland Hemköp, saluför av djuretiska skäl inte sådana ägg.
Försäljningen i butik är låg, då många konsumenter ratar burägg av hänsyn till djuren.
Istället används buräggen, som utgör en tredjedel av den svenska äggproduktionen, i
färdigprodukter och storkök.
Enligt min mening är det viktigt att vår kommun är med och gör skillnad för
hönorna. Det kan vi göra genom att välja bort buräggen i upphandlingar och inköp.
Exempel på kommuner som redan gjort detta är Växjö, Karlstad och Ulricehamn. Vår
kommun bör också bli en buräggsfri kommun!
Mitt förslag är alltså att kommunen fattar beslut om att av djuretiska skäl inte
upphandla eller köpa in burägg.”
__________
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling
KF § 202

KS/2012:2295

Motion om att utreda erfarenheter från planeringen och byggnationen av
Henåns skola
Kerstin Gadde, socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-08-27,
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn
(”vitbok”) av planeringen för och byggandet av Henåns skola för att kunna gå vidare
inom kommunen när det gäller nya byggnationer, samt att i utredningen anlita
utomstående med stort kunnande inom området och att skyndsamt bedriva
översynen så att samma scenario inte uppstår igen.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15 § 141 att överlämna både rektors
remissvar (enligt skrivelse 2012-10-15) och utredningen som upprättats centralt vid
Verksamheten för lärande till Kommunstyrelsen för beslut om motionen anses vara
besvarad.
Utskottet för samhällsutveckling har i beslut 2012-11-07 § 180 lagt förslag till
kommunstyrelsen, innebärande att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning
till skrivelse daterad 2012-10-29 bifalla motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skivelse daterad 2012-10-29 bifalla motionen.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Folkhälsorådet
KF § 203

KS/2012:1687

Motion om inrättande av utomhusgym för seniorer
Catharina Bråkenhielm, socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-05-15
kommunfullmäktige att besluta att uppdra till kommunstyrelsen att tillskapa en
anläggning för seniorgym på platsen Katarinas väg/Åvägen i Henån.
En åldrande befolkning ställer krav på hälsofrämjande insatser som syftar till att
stärka och bibehålla hälsan både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Förslaget
om en mötesplats med utegym för seniorer är en sådan insats. Flera av våra
närliggande kommuner har valt att satsa på seniorutegym. Bland annat Stenungsund
där bostadsbolaget ST-hem och äldreorganisationer har varit drivande och samverkat.
I Tanum har det varit en pensionärsförening som har varit drivande i frågan och
finansieringen stod en fond för äldre i Fjällbacka för. Sotenäs är på gång och skapa ett
där kommunstyrelsen och Folkhälsorådet samfinansierar.
Catharina Bråkenhielm påpekar mycket riktigt i sin motion 2012-05-15 att vara fysiskt
aktiv genom hela livet är en viktigt för att bibehålla och stärka hälsan. Det är aldrig
för sent att börja träna och skapa en god vana. En stillasittande livsstil är en hög
riskfaktor för framtida ohälsa, det visar flera vetenskapliga studier.
Genom att bygga attraktiva utemiljöer som finns inom promenadavstånd ökar
möjligheten för medborgaren att vara fysisk aktiv samt möjligheten till vardaglig
kontakt mellan människor. En meningsfull fritid och ett socialt engagemang är en
viktig friskfaktor för en god hälsa genom hela livet. (Faskunger, Johan (2008:10).
Samhällsplanering för ett aktivt liv- fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa.)
Enligt en kunskapsskrift, ”Fallskador bland äldre” från Sveriges Kommuner och
Landsting (2009) löper äldre personer som lever ensamma mer än en fördubblad risk
för upprepade fallskador. Aktiviteter och mötesplatser som syftar till att bryta
isolering är en förebyggande insats.
Styrker förslaget om att inrätta ett seniorutegym
Platsen vid Katarinas väg/Åvägen i Henån är enligt min bedömning en bra plats att
inrätta ett seniorutegym på. Det finns möjlighet för flera äldreboende och hyresgäster
kring platser att utnyttja en gemensam mötesplats.
Om platsen även utrustas med exempelvis motionscyklar breddas
användningsområdet till att också innefatta personal från närliggande verksamheter
som har möjlighet att nyttja platsen.
Vidare finns möjlighet att titta på att införliva tidigare motion 2010:851 om
teknikpark för barn i konceptet för att få till en bra mötesplats för alla åldrar. Enligt
tjänsteskrivelse med diarienummer 2010:171-600 finns en arbetsgrupp utsedd att
arbeta vidare med förslaget och det skulle eventuellt kunna vara möjligt att kombinera
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en teknikpark med ett seniorutegym. Ett seniorutegym är även en spännande lekplats
för barn och är på så vis också en insats i att främja fysisk aktivitet för barn.
Förutsättningar att beakta:
• Förslag på möjlig finansiering är delad finansiering mellan Kommunstyrelsen
och Folkhälsorådet. Bidrag skulle också kunna sökas från olika stiftelser och
fonder.
Uppskattad budget för markarbete, gym, bänkar, bord, planteringar kan handla om
cirka 200 000-250 000 kronor.
• Samverkan mellan förslagsvis Stiftelsen Orustbostäder, de boende kring platsen,
Orust kommun, Henåns Vägförening och pensionärsföreningen PRO Henån är
önskvärd för att gemensamt ta fram och utforma en bra mötesplats.
• Ansvarsfrågan gällande underhåll och skötsel måste vara tydligt uttalat och
klarlagt.
• Platsen kan med fördel ramas in av en syrenhäck som både skärmar av platsen
och ljud från gatan samt doftar gott på våren.
• Platsen skall vara tillgänglighetsanpassad
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-25 anse motionen besvarad.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp föreslår genom Kerstin Gadde att
kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Två förslag till beslut finns.
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2012-10-25 anse motionen besvarad.
Paragrafen är omedelbart justerad.
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Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
__________
Claes Nordevik (FP) med instämmande av Catharina Bråkenhielm (S) och Bengt
Torstensson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet för
en bedömning av kostnaden och åtgärder som överensstämmer med motionens
intentioner, vilka åsyftade en enklare anordning än den som utretts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Claes Nordeviks förslag.
__________

