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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

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)
Eva Skoglund (S)
Anders Forsberg (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Jörgen Nielsen (S)
Agneta Melin (S)
Ulla Buhr (S)
Hans-Bertil Martinsson (S)
Ingrid Cassel (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Leif Apelgren (M)
Mats Överfjord (M)
Rolf Asplund (M)
Orvar Martinsson (M)
Nils Pettersson (M)
Lisbeth Arff (M)

2

Närv

Ja

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

Nej

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

§194-202 Kl 18.00-20.55

Kl 20.55-21.30 §203-214

18
19
20
21
22

Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Solweig Lewin (FP)
Désirée Gullbrandz (FP)
Jan Gustavsson (FP)
Irma Sjölinder (FP)
Tomas Nyberg (FP)

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

X
X
X
X
X

28
29
30
31

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Kia Nordqvist (MP)
Mikael Hägne (MP)

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Ja

Nej
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Nr
32
33
34
35

Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Christian Hansen (SD)
Lena Dickson (SD)
Fredrik Stengavel (SD)
Lise-Lotte Hanström (SD)

Närv

36
37

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

X
X

X
X

38

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

X
X

X
X

40

Kajsa-Karin Andersson (KD)
Solveig Pettersson (KD)
Christer Persson (KD)

X

41

Bengt Olsson (OP)
Lasse Dennerbro (OP)
Aina Gunnarsson (OP)

X

X

Summa

39

23

39

3
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Nej

X
X
X
X

KF §
Avst

X
X
X
X

X

12

4

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst
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2014-12-11
KS/2014:39

KF § 194
Information om Henåns skola
Tidplan för projektet är i fas och det finns inga förändringar från det som tidigare har
presenterats. Kalkylering av kostnader är klart förutom den delen som handlar om
markarbete. Det handlar om att hitta den lämpligaste lösningen för laster och
transporter som kommer att göras under byggtiden.
Under veckan har tester av ventilationen i provrummet gjorts för att få ner ljudnivån
från ventilationen ytterligare. Ljudnivån är redan under riktvärde men justeras för att
bli ännu tystare.
Nästa fullmäktige, den 12 februari kommer några av de konsulter som ingår i
projektet att informera på punkten Kommunchef informerar om Henåns skola.
__________
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KS/2014:38

KF § 195
Revisionen informerar
Revisionen informerar att det planerade stafettmötet ställdes in på grund av akut
sjukdom. Möte har istället ägt rum med Kommunstyrelsens och Miljö- och
byggnadsnämndens presidium.
Diskussioner har bland annat förts om verksamheternas resultat samt om Henåns
skola.
__________
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KS/2014:1790

KF § 196
Information om visioner som underlag till kommunens översiktsplan och med
dimensionen 'hållbar miljöutveckling'.
Framtidsgruppens fortsatta arbete presenterades, vilket bland annat innehåller en
visionsprocess. Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram processen, som
kommer att presenteras under januari månad.
Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium, Framtidsgruppens
presidium samt kommunchef kommer att bilda en styrgrupp för visionsprocessen.
Framtidsgruppens ledamöter informerar respektive partigrupp.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp:
OKFS
KS/2014:1791

KF § 197
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015-2018
Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka före
sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar,
KL 5:10.
Kommunfullmäktiges ärendelista skickas till alla hushåll via månadsutskicket
”Orustkommunikén – aktuellt från kommunen” med upplysning om tid och plats för
sammanträdet. Samma information finns även utlagd på kommunens hemsida.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att annonsera i ST-tidningen.
__________
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Exp:
Länsstyrelsen
KS/2014:1784

KF § 198
Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige
I skrivelse daterad 2014-11-28 begär Tomas Nyberg (FP) att få bli entledigad från
uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
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Exp:
Länsstyrelsen
KS/2014:1832
KF § 199
Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige
I skrivelse daterad 2014-12-09 avsäger sig Hans-Bertil Martinsson (S) befattningen
som ersättare i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________
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Exp:
Orusts Sparbank
Valpärm
Troman
Personalenheten
KS/2014:1616
KF § 200
Fyllnadsval av huvudman för Orusts Sparbank för tiden 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att som huvudman för Orusts Sparbank välja Kajsa-Karin Andersson (KD)
__________
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Exp:
Ekonomienheten
KS/2014:290
KF § 201
Prognosrapport per oktober 2014
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per
oktober för helåret 2014. Helårsprognosen bedöms till minus 30 miljoner kronor.
Det är en avvikelse på minus 50 mkr jämfört med det budgeterade resultatet på plus
20 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnadsökningar inom
omsorgen och att inte Henåns skola är i bruk. Prognosen har förbättrats med 6,6
mkr jämfört med bedömningen i samband med delårsrapporten för augusti.
I prognosen ingår jämförelsestörande poster med minus 37,2 mkr som avser
merkostnader för att Henåns skola inte är i bruk samt kostnader för att återställa
skolan. Balanskravsresultatet beräknas till minus 26,5 mkr och kan täckas av medel
från resultatutjämningsreserven.
Investeringsprognosen uppgår till 131,3 miljoner kronor av budgeterat 167,5 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Prognosrapport oktober 2014, daterad 2014-11-11
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2014-11-11
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga prognosrapporten per oktober 2014 till handlingarna.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga prognosrapporten per oktober 2014 till handlingarna.
_________
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Exp:
Ekonomienheten
Samtliga nämnder/utskott
KS/2014:92
KF § 202
Antagande av budget 2015 med plan för 2016 och 2017
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-14 § 113 att höja skattesatsen med 25 öre till
22,71 kr per skattekrona för år 2015. Kommunfullmäktige antog även en
inriktningsbudget för 2015.
Den nya politiska majoriteten har upprättat ett budgetförslag för 2015 med plan för
2016 och 2017.
Förslaget innebär kortfattat att den politiska majoriteten riktar 26 olika uppdrag till
nämnderna under fyra prioriterade mål för planperioden 2015-2017.
Ett positivt resultat planeras med 9,2 miljoner kronor år 2015, vilket utgör cirka 1,5
procent av verksamheternas nettokostnader. För år 2016 och 2017 förbättras
resultatet ytterligare till 13,3 miljoner kronor respektive 14,1 miljoner kronor.
Verksamheterna tillförs ytterligare 29 miljoner kronor år 2015, varav 17 miljoner
kronor går till utskottet för omsorg.
Den politiska majoriteten har prioriterat och begränsat pågående och planerade
investeringar för 2015 till maximalt en nivå på 230 miljoner kronor. Pågående
skolprojekt, bredbandsutbyggnad, förstärknings- och översvämningsåtgärder i Henån
samt överföringsledningen mellan Henån och Slussen utgör merparten av de
prioriterade investeringarna.
Beslutsunderlag
Majoritetens budgetförslag 2015 med plan för 2016 och 2017, upprättat den
2014-11-11.
Protokoll Central Samverkansgrupp 2014-11-20 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-11-07
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2014-08-14 § 113
__________
Kerstin Gaddes (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa resultat-,
finansierings- samt balansbudget för år 2015 med plan för 2016 och 2017, och
att fastställa de finansiella målen för år 2015, vilket innebär att man frångår de
övergripande målen för årsresultat av verksamheternas nettokostnader och
självfinansieringsgraden av investeringar, och att fastställa budgetramförändringarna
på 29 miljoner kronor för nämnder och utskott år 2015 samt preliminärt för 2016
och 2017, och att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i
pris- och lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och
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förvaltningsområde för pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre
justeringar av ramarna i övrigt, och att fastställa investeringsbudget för år 2015 med
plan för 2016 och 2017, och att fastställa internräntan till 2,5 %, samt att för 2015
medge nyupplåning inom en låneram upp till 210 miljoner kronor, det vill säga att
öka kommunens skulder under år 2015, med högst 210 miljoner kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015 med plan för 2016
och 2017, och
att fastställa de finansiella målen för år 2015, vilket innebär att man frångår de
övergripande målen för årsresultat av verksamheternas nettokostnader och
självfinansieringsgraden av investeringar, och
att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och
utskott år 2015 samt preliminärt för 2016 och 2017, och
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt, och
att fastställa investeringsbudget för år 2015 med plan för 2016 och 2017, och
att fastställa internräntan till 2,5 %, samt
att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 210 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 210 miljoner kronor.
Veronica Almroth (FP) avstår från att delta i beslutet.
_________
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt utskottets förslag.
Moderaterna via Ingrid Cassel, avstår från att delta i beslutet.
Folkpartiet, via Veronica Almroth, avstår från att delta i beslutet.
__________
Kristina Svensson (M), Bertil Olsson (S), Inga Göransson (C), Kerstin Gadde (S)
samt Michael Relfsson (FpO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
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Ingrid Cassel (M) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt Orustalliansens budget.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner
kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs och skall genomföras.
Kommunstyrelsens förslag = ja
Orustalliansens förslag = nej
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 12 nej-röster samt 4 avstår.
Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015 med plan för 2016
och 2017, och
att fastställa de finansiella målen för år 2015, vilket innebär att man frångår de
övergripande målen för årsresultat av verksamheternas nettokostnader och
självfinansieringsgraden av investeringar, och
att fastställa budgetramförändringarna på 29 miljoner kronor för nämnder och
utskott år 2015 samt preliminärt för 2016 och 2017, och
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven, besluta om kompensation till nämnder och förvaltningsområde för
pris- och löneökningar år 2015 samt eventuella mindre justeringar av ramarna i
övrigt, och
att fastställa investeringsbudget för år 2015 med plan för 2016 och 2017, och
att fastställa internräntan till 2,5 %, samt
att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 210 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 210 miljoner kronor.
Följande partigrupper i kommunfullmäktige reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget förslag: Moderaterna, Folkpartiet samt Kristdemokraterna
___________
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Exp:
IT-strateg
Kommunchef
Ekonomienheten
KS/2014:552
KF § 203
Förfrågan från det regionala bredbandsbolaget Netwest
Västra Götalandsregionen har i skrivelse den 3 april 2014 erbjudit Orust kommun att
bli delägare i ett regionalt bredbandsbolag, Netwest. Bolagets primära uppgift skall
vara att sälja fiberkapacitet i kommunernas stadsnät och på sikt fiberföreningar.
Bolaget blir en part för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar
via fiber gentemot stadsnäten/fiberföreningar i stället för flera aktörer som det är i
dag.
Kommunen erbjuds att gå in som delägare i Netwest på tre olika garantinivåer, låg,
medel eller hög. Rekommendationen i erbjudandet är att små kommuner går in på
låg garantinivå.
Frågan om att köpa aktier i Netwest är principiell och skall därför lämnas till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
Beslut har begärts till den 31:a december 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-11-13
Erbjudande om delägarskapet i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra
Götaland utskick 2014-04-04
Affärsplan för Netwest utskick 2014-04-04
Bolagsordning, utkast daterat 2014-03-20
Aktieägaravtal, utkast daterat 2014-03-21
_____________
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunchefen att utreda effekter av Orust kommuns eventuella
deltagande i det regionala bredbandsbolaget Netwest.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att utreda fördelar och nackdelar med ett stadsnät för
Orust kommun. Utredningen finansieras genom del av de medel som finns avsatta
för bredbandsutbyggnaden.
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun accepterar erbjudandet att bli delägare i Netwest.
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__________
Kommunsstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchef att genomföra en förstudie som belyser för och
nackdelar med ett stadsnät för Orust kommun genom ett utökat uppdrag av
bredbandsutbyggnaden i kommunen, samt
att finansieringen om max 100.000:- för detta sker genom att ta del av medel avsatta i
investeringsbudgeten för bredbandsutbyggnad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att acceptera erbjudandet om att bli delägare i Netwest, och
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna
slutligt aktieägaravtal, och
att finansiering av aktieinköp om max 10.000:- sker genom investeringsmedel för
bredbandsutbyggnad, samt
att finansiering av aktieägartillskott om max 60.000:-/år i fyra följande år sker av
medel till KS förfogande.
____________
Christer Hellekant (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att acceptera erbjudandet om att bli delägare i Netwest, och
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna
slutligt aktieägaravtal, och
att finansiering av aktieinköp om max 10.000:- sker genom investeringsmedel för
bredbandsutbyggnad, samt
att finansiering av aktieägartillskott om max 60.000:-/år i fyra följande år sker av
medel till KS förfogande.
__________
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Exp:
Kommunchef
Projektledare
Förvaltningsområde Lärande
Ekonomienheten
Kanslichef
KS/2012:2615
KF § 204
Slutredovisning av kostnaderna för byggnationen av Henån Skola fram till
godkänd slutbesiktning samt utökning av investeringsram
I aktuellt projekt har fattats ett flertal beslut avseende ekonomin och här följer en
sammanställning av de beslut som rör den ekonomiska delen i kronologisk ordning.
2007-09-10 inkom en framställan om anslag för projektering av Henån skola och
följande förslag till beslut lades fram för fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel om 1 200 000 kr för projektering av
Henån skola. Denna investering är antagen av kommunfullmäktige 2007-10-25
2008-08-28 finns ett nytt kommunfullmäktigebeslut om ändrad investeringsram och
där framgår följande: Anslag är idag beviljat med 1 200 000:- för framtagande av
handlingar för att upphandlaen partneringentreprenad. För att fullfölja denna linje
med steg 2 i partneringentreprenaden så behövs en ökad ram med 6 000 000:Den nya ramen kommer då att öka från 1 200 000:- till 7 200 000:Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ny ram för Henån skola om 7 200 000 kr
2008-12-11 finns nästa beslut i Kommunfullmäktige, som innebar att ramen utökas
med 4 000 000 kr p g a att rivning måste ske i ett tidigt skede, vilket innebar att
ramen nu uppgick till 11 200 000 kr för Henån skola.
2009-02-26 finns nästa beslut i kommunfullmäktige som innefattar medel för
byggande av Henån skola och beställning av entreprenör för genomförandet.
Detta beslut innebar att den tillkommande investeringen uppgick till 180 000 000:- +
24 000 000:- för ersättningslokaler – tidigare beviljat anslag på 11 200 000:-, vilket
innebar att den totala tillkommande investeringen uppgick till 192 800 000:Kommunfullmäktige beslutade att utöka anslaget om 192 800 000:- till byggandet av
Henån skola, innebärande en ny ram för projektet om 204 000 000 kr
2010-05-27 var det ånyo beslut om beviljade medel för projektet Henån skola och
denna gång gällde det omklassificering av medel för ersättningslokaler i samband
med byggnationen av Henån skola.
Anledningen till omklassificeringen av medlen baserades på att ersättningslokalerna
inte borde klassificeras som en investering, utan redovisas som en ren driftkostnad.
Av denna anledning beslutade Kommunfullmäktige att sänka investeringsanslaget för
projektet Henån skola med totalt 15 051 000:-
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Detta medförde att då ramen för projektet Henån skola landar på totalt sett
188 949 000:2014-06-09 genomfördes fortsatt slutbesiktning nummer 4 (FSB 4) och vid denna
besiktning godkändes entreprenaden.
Det betyder att då skall slutavräkning ske för det aktuella projektet.
Den slutsumma som projektet slutligen landar på inom byggentreprenadsdelen
uppgår till 153 849 854 :- och tidigare har kommunen fakturerats 146 281 106:-,
vilket innebär att kvarstående att fakturera för den definitiva slutavräkningen uppgår
till 7 568 748:Innan godkännandet vid slutbesiktningen har kommunen innehållit betalning av en
faktura på 1 miljon och en på 1,8 miljoner i avvakta på godkännandet. Dessa fakturor
är numera betalda.
Till och med 2013 hade 185 988 tkr upparbetas i projektet och de resterande medlen
i ursprungligt projektbudget 188 949 tkr räcker inte till för att avsluta projektet. Den
differens som finns uppgår till 7 500 tkr och dessa medel bör skjutas till, vilket
innebär att den nya totalramen då uppgår till 196 449 tkr.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2014-11-04
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka investeringsramen för projekt ”Nybyggnation av Henån skola” med 7,5
mkr till totalt 196,4 mkr, och
att utökningen av projektets investeringsram för 2014 tas inom befintlig och av
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget för 2014 (2013-11-14 § 186), samt
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det beställande förvaltningsområdet (förvaltningsområde lärande)
__________
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att utöka investeringsramen för projekt ”Nybyggnation av Henån skola” med 7,5
mkr till totalt 196,4 mkr, och
att utökningen av projektets investeringsram för 2014 tas inom befintlig och av
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget för 2014 (2013-11-14 § 186), samt
att samtliga tillkommande driftkostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det beställande förvaltningsområdet (förvaltningsområde lärande)
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2014:603
KF § 205
Planbesked för fastigheterna Tången 3:4 och Mollösund 5:398
Sökanden, fastighetsägaren till Tången 3:4, har 2014-04-14 inkommit med en
ansökan om planbesked. Syftet är pröva en utbyggnad av bostäder och verksamheter
inom den egna fastigheten.
I ansökan finns utbyggnadsskisser från 2008 och 2014 som omfattar ett område för
enbostadshus, ca 16 tomter öster om Mollösundsvägen, och ett verksamhetsområde,
väster om länsvägen. Huvuddelen av markanvändningsförslaget sker de facto på
intilliggande mark i kommunal ägo där det nya avloppsreningsverket avses förläggas,
Mollösund 5:398.
Kommunens långt framskrivna planer för reningsverket finns dokumenterade i
projektbeskrivningen, daterad 2014-04-02. Det nya reningsverket föreslås placeras
söder om vindkraftverket Molly på Västra Tången på mark som i antagen
översiktsplan föreslås användas för småindustrietablering. Området är beläget inom
västra kommundelen, inom Mollösunds samhällsområde samt ligger inom
riksintresse kustzon enligt miljöbalken 4 kap 1-4§. Ur näringslivssynpunkt föreligger
idag ett stort behov av att kommunen kan erbjuda tomter för olika typer av
verksamheter i Mollösund då Lerviks industriområde är fullbyggt.
Detaljplan är ej tidigare upprättad för området.
Anvisningarna för samhällsområdet i översiktsplanen föreslår ett framtida nyttjande
för industriändamål väster om Mollösundsvägen.
Riktlinjerna för riksintresse kustzon enligt miljöbalken 4 kap 1-4§ anger att viss
förtätning är möjlig för den del av fastigheten som ligger öster om Mollösundsvägen.
Översiktsplanen anger även att det ingår i ett område med bevarandeintresse –
hänsynsnivå 3 med följande riktlinjer i översiktsplanen: ”Vid all exploatering skall
iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet, som dessa
områden inrymmer. Särskild hänsyn skall tas till äldre kulturspår och rester av
hävdpräglade gräsmarker och fetörtrika klipphedar.”
Området omfattas ej strandskyddsbestämmelser i nuvarande läge men kommer att
påverkas i väster om den av länsstyrelsens föreslagna utvidgning fastställs, se karta
daterad 2014-10-20.
Tillfredställande VA-försörjning kommer att finnas genom anslutning till kommunala
nätet och det nya reningsverket.
Den föreslagna utbyggnaden av verksamhetsområde och reningsverk på kommunal
mark, väster om Mollösundsvägen, kommer att kräva en detaljplaneläggning. Då
innehållet i den aktuella ansökan är förenligt med översiktsplanen intentioner och

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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kan prövningen samköras så att Tången 3:4 och Mollösund 5:398 tillsammans ingår i
ett planområde och den förändrade markanvändningen prövas samtidigt. Även
utfartsfrågan mot länsvägen behöver samordnas.
Det bör observeras att det är angeläget att skyndsamt få fram en detaljplan som
legaliserar den nya lokaliseringen av reningsverket. Förslaget om nya bostäder på
Tången 3:4 är snarast att se som en förtätning och komplettering av ett befintligt
område med småhusbebyggelse. Om det visar sig att förslaget om bostäder
komplicerar handläggningen genom grannars ogillande eller dylikt får prövningen av
Tången 3:4 för bostadsändamål eventuellt ske separat i ett senare skede med en
annan prioritetsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-10-20
Ansökan 2014-04-11
Projektbeskrivning, 2014-04-02
Karta-föreslaget utökat strandskydd och lägeskarta, 2014-10-20
__________
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att i en detaljplan pröva förutsättningarna för en utbyggnad av bostäder och
verksamhetsområde i kombination med en förläggning av reningsverk inom Tången
3:4 och Mollösund 5:398, och
att som skäl ange de ändamål som detaljplanen prövar är förenliga med
översiktsplanens riktlinjer, samt
att detaljplanen avses kunna antas vid årsskiftet 2015/2016.
_________
Allmän information
Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser att pröva aktuella åtgärder i
en detaljplaneprocess/planändring men innebär ingen garanti för att en plan slutligen
kommer att antas.
Detaljplanens tidsmässiga behandling bestäms genom politiska beslut. Före beslut
om lämplig prioriteringsordning görs en bedömning av planobjektets värde för
kommunens bostads- och industrimarksförsörjning och i vilken ordning ärenden
inkommit.
Observera att ett negativt planbesked inte går att överklaga.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22

2014-12-11

___________
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att i en detaljplan pröva förutsättningarna för en utbyggnad av bostäder och
verksamhetsområde i kombination med en förläggning av reningsverk inom Tången
3:4 och Mollösund 5:398, och
att som skäl ange de ändamål som detaljplanen prövar är förenliga med
översiktsplanens riktlinjer, samt
att detaljplanen avses kunna antas vid årsskiftet 2015/2016.
__________
Ingrid Cassel (M) föreslår kommunfullmäktige besluta om tillägg i första att-satsen
enligt följande: att i en detaljplaneprocess pröva förutsättningar för en plan av utbyggnad av
bostäder och verksamhetsområde i kombination med en plan för förläggning av reningsverk inom
tången 3:4 och Mollösund 5:398.
Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till Ingrid Cassels förslag.
Två förslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner Ingrid Cassels
förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att i en detaljplaneprocess pröva förutsättningar för en plan av utbyggnad av bostäder
och verksamhetsområde i kombination med en plan för förläggning av reningsverk
inom tången 3:4 och Mollösund 5:398 och
att som skäl ange de ändamål som detaljplanen prövar är förenliga med
översiktsplanens riktlinjer, samt
att detaljplanen avses kunna antas vid årsskiftet 2015/2016.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Stiftelsen Orustbostäder
KS/2014:1683
KF § 206
Godkännande av försäljning av Stiftelsen Orustbostäders fastigheter 1:244,
1:243,1:263 ,1:264 på Käringön
Styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder beslutade 2014-11-11 § 98 att sälja
fastigheterna på Käringön 1:244, 1:243, 1:263 och 1:264 till bostadsrättsföreningen
Övre Öviken för 29 miljoner kronor och överlämnar ärendet till Orust kommun för
godkännande.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljningen av fastigheterna på Käringön 1:244, 1:243, 1:263 och
1:264 till bostadsrättsföreningen Övre Öviken för 29 miljoner kronor.
____________
Lars-Åke Gustavsson (ober) föreslår en mindre redaktionell ändring i ärenderubrik
och att-satsen.
Kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna försäljningen av Stiftelsen Orustbostäders fastigheter på Käringön
1:244, 1:243, 1:263 och 1:264 till bostadsrättsföreningen Övre Öviken för 29 miljoner
kronor.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

2014-12-11

Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1921
KF § 207
Motion om möjliggörande av intraprenad i den kommunala verksamheten
Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion inkommen 2013-10-24
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av
nödvändiga ändringar av kommunens reglementen för att möjliggöra att kommunala
verksamheter kan drivas i intraprenadform.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad, 2014-09-24.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka intresset bland personalen
i kommunens olika verksamheter att starta intraprenad. En återrapportering ska ske
till kommunstyrelsen snarast som då har att ta ställning till om förslag till riktlinjer för
intraprenad ska tas fram och i samband med det se över kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
__________
Johan Stein (C), med instämmande av Michael Relfsson (FpO), Ingrid Cassel (M)
och Bertil Olsson (S), föreslår en ändring i den första att-satsen till att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjligheten att starta intraprenad.
Kommunstyrelsen bifaller Johan Steins förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjligheten att starta
intraprenad. En återrapportering ska ske till kommunstyrelsen snarast som då har att
ta ställning till om förslag till riktlinjer för intraprenad ska tas fram och i samband
med det se över kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Förvaltningsområde Lärande
KS/2014:1207
KF § 208
Motion om att införa utbildningsgaranti på samtliga utbildningar där
kommunen är huvudman
Mats Överfjord, moderaterna, föreslår i en motion daterad 2014-08-14
kommunfullmäktige att Orust kommun inför en ”utbildningsgaranti” på samtliga
utbildningar från förskoleklass, där Orust kommun är huvudman.
Tjänstegarantier eller som det ibland kallas servicegarantier har tagits fram i ett antal
kommuner i Sverige. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna visa vad den kommunala
servicen kan erbjuda. Vanligast har varit att inom exempelvis bygglovshanteringen
kunna påvisa vilka handläggningstider som man kan förvänta sig. Inom kommunens
mjuka verksamheter är det ovanligare med tjänstegarantier.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, betonar att det vid framtagande av tjänstegarantier är avgörande att alla som är berörda deltar i det arbetet. Det gäller politiker,
tjänstemän på olika nivåer och brukare. Kvaliten på garantierna blir i nivå med den
omfattning som alla berörda varit inblandade i vid utformandet.
Inom Förvaltningsområde Lärande har under 2014 påbörjats ett omfattande
kvalitetsarbete med syfte att höja kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten inom
fyra områden:
• Barn- och elevers utveckling mot målen
• Normer och värden
• Inflytande/medskapande för barn, elever och föräldrar
• Lust att lära
Genom ett årshjul har det skapats fasta rutiner för hur varje verksamhet ska följa upp
och analysera resultat och komma med förslag till förbättringar inom varje område.
Enkäter är framtagna för alla verksamheter där elever och föräldrar anger hur de
upplever att verksamheterna fungerar. Underlaget blir en utgångspunkt för ett
förbättringsarbete.
Det kvalitetsarbete som Förvaltningsområde Lärande nu håller på att bygga upp
syftar också till att på ett tydligare sätt kunna påvisa med vilken kvalitet som
verksamheten bedrivs.
Ett parallellt arbete med framtagande av tjänstegarantier bedöms därför inte för
tillfället vara relevant.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27

2014-12-11

__________
Utskottet för lärande förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Förvaltningsområde Lärande fortsätter sitt pågående arbete med
kvalitetsutveckling och därmed inte i nuläget inför en ”utbildningsgaranti” på
samtliga utbildningar från förskoleklass där Orust kommun är huvudman, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
_________
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt utskottets förslag.
________
Kommunfullmäktige beslutar
att Förvaltningsområde Lärande fortsätter sitt pågående arbete med
kvalitetsutveckling och därmed inte i nuläget inför en ”utbildningsgaranti” på
samtliga utbildningar från förskoleklass där Orust kommun är huvudman, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
_________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2014:1413

KF § 209
Motion om utbildning av politiker
Birthe Hellman, Centerpartiet föreslår i motion inkommen 2014-09-11,
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att göra en plan för att
genomföra en information/utbildning för de förtroendevalda för att ge dem en
kunskap om verksamheterna i kommunen, samt att informationen/utbildningen
påbörjas snarast under 2015.
Utbildning för de förtroendevalda inom några övergripande områden är under
planering. Som tidigare år, kommer utbildningen att vara i tre block. Ett gemensamt
med Tjörns och Stenungsunds kommuner – planerat till 2015-01-20 – där
kommunallagen och formalia i första hand behandlas. Därefter planeras en dag för
övergripande information relevant för Orustpolitikerna, (som tyvärr inte
genomfördes 2011, men har genomförts tidigare) runt månadsskiftet januari-februari.
Detta kommer förhoppningsvis också att följas av halvdagar kring samtalstonen i
politiken och värdskap. Det sista blocket svarar förvaltningsområdena och miljö- och
byggförvaltningen för, som ämnesspecifika utbildningar.
Förhoppningen denna gång är att samtliga förtroendevalda deltar, alltså inte bara de
nyvalda.
I motionen efterfrågas en kunskapsförmedling om de olika förvaltningarnas
uppgifter – vilket kan vara nyttigt för de som är invalda i kommunstyrelsen och
därmed har ett ansvar för många områden. Med tanke på den ovan beskrivna
utbildningsinsatsen blir det mycket under kort tid, om man också ska djupare in på
varje förvaltningsområdes uppgifter. I kommunstyrelsen kan man istället – vilket
gjorts från och till – låta olika verksamheter presentera sin verksamhet för
kommunstyrelsen enligt ett kontinuerligt schema när omfattningen i dagordningen
för sammanträdet, så tillåter.
___________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till att utbildningar för förtroendevalda kommer att hållas under
2015 anse motionen besvarad.
___________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KS/2014:1400
KF § 210
Motion om GPS i hemtjänst/hemsjukvårdens bilar
Anne-Marie Petersson, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2014-09-11
kommunfullmäktige besluta att GPS installeras i de bilar som används inom
hemtjänst och hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad, 2014-11-04.
___________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att den funktion och de effekter som en GPS installerad i
fordonen skulle ge redan idag finns att använda, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Samtliga utskott/förvaltningar
KS/2014:671
KF § 211
Motion om konsultkostnader inom Orust kommun
Jörgen Nielsen, Socialdemokraterna, föreslår i en motion daterad 2014-05-05 att
förvaltningar och utskott ser över sina konsultkostnader och att dessa behovsprövas.
Motionen bygger på tidigare lämnade uppgifter där den totala konsultkostnaden samt
inhyrd personal uppgick till 18,6 mkr för 2013. Syftet med motionen var att minska
dessa kostnader.
Ekonomienheten har sammanställt debiterade kostnader för perioden jan-aug 2014.
Totalt uppgick kostnaderna för konsulter samt inhyrd personal till 8,6 mkr per sista
augusti 2014. För jämförbarheten har kostnader som rör exploatering samt
merkostnader för Henåns skola tagits bort. 2013 års konsultkostnader uppgick efter
dessa justeringar till 15 mkr istället för tidigare 18,6 mkr. Den bedömning som görs
är att kostnaderna kommer att uppgå till en lägre nivå 2014 jämfört med 2013.
Kommunens förvaltningar gör alltid en avvägning vid inköp av konsulter för att hålla
nere sina kostnader. Vid tillsättning av en tillsvidareanställning är alltid första valet att
anställa behörig personal.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-05-05
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-10-29
Bilaga: Sammanställning av konsultkostnader samt tillfälligt inhyrd personal 2013
samt till och med 2014-08-31, daterad 2014-10-29
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till verksamheterna att fortsatt noga behovspröva sina konsultkostnader
samt, att anse motionen besvarad.
_________
Anne-Marie Pettersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att de totala
konsultkostnaderna redovisas på en årsbasis.
Kommunstyrelsen bifaller Anne-Marie Petterssons förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till verksamheterna att fortsatt noga behovspröva sina
konsultkostnader, och
att de totala konsultkostnaderna redovisas på en årsbasis, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att anse motionen besvarad.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till verksamheterna att fortsatt noga behovspröva sina
konsultkostnader, och
att de totala konsultkostnaderna redovisas på en årsbasis, samt
att anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
gudrun.emilsdotter@forsakringskassan.se
KS/2014:1723
KF § 212
Ställningsstagande till ansvarsfrihet och årsredovisning för
samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda för verksamhetsåret
2013
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda bildades den 16 oktober
2008 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Förbundets parter är Västra Götalandsregionen,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Uddevalla, Orust och
Färgelanda. Förbundets säte är i Uddevalla.
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda har upprättat
årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2013. Avvikelse från
budget under perioden är 1 151 tkr. Det beror primärt på att personalinsatser som
det fanns beslut om inte blev bemannade.
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust och Färgelanda samt regionfullmäktige ska
under 2014 besluta om styrelseledamöternas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-11-17
Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2013
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda år
2013
PM Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2013 – Samordningsförbundet
Uddevalla, Orust och Färgelanda
Protokoll från Samordningsförbundets sammanträde 2014-02-14
Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 2014-06-09 § 98
Bilaga 1: Statistik tillhörande verksamhetsberättelse 2013
__________
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2013 för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust
och Färgelanda och lägga den till handlingarna, samt
att för Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och enskilda ledamöter i
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
____________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Bertil Olsson (S) anmäler jäv och deltar ej i handläggning eller beslut av ärendet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Förvaltningsområde Omsorg
KS/2014:610
KF § 213
Kvartal 3 2014 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg (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 (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 3 2014 SoL och LSS
Verksamhetsområde

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

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån.

3
1
0

1
1
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 15 oktober 2014.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 28 oktober 2014
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2014 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2014 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO (
16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_______________
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt utskottets förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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__________
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige besluta om följande tillägg:
att uppmana kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att minimera att dessa situationer uppstår
Två förslag på beslut finns. Ordföranden frågar på bägge och finner Anders Arnells
förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2014 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2014 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO (
16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS) samt
att uppmana kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att minimera att dessa
situationer uppstår.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35

2014-12-11
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KF § 214
Anmälan av inkomna skrivelser
Protokoll från Kommunstyrelsen - beslut att anta preliminär sammanträdesplan
2015.
Protokoll från Länsstyrelsen – ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige, Dnr 2014:1635
Protokoll från Länsstyrelsen – ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Dnr
2014:1716
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

