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Kommunfullmäktige
Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 14 april, 2016 kl
18:00

Övriga

Jan Eriksson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Marie-Louise Bergener, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarservice, måndagen
den 18 april kl 17.00

Ärende

Dnr

1.

Interpellationer och frågor

KS/2016:146,
KS/2016:458,
KS/2016:584,
KS/2016:587

2.

Årsredovisning Orust kommun 2015
(bokslut)

KS/2016:71

3.

Reviderad Investeringsbudget 2016

KS/2015:44

4.

Fyllnadsval av ledamot i
Framtidsgruppen för tiden fram till
2018-12-31

KS/2016:292

5.

Fyllnadsval av god man vid
lantmäteriförrättningar för tiden fram
till 2018-12-31

KS/2016:292

Föredragande
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Ärende

Dnr

6.

Fyllnadsval av ersättare i Valnämnden KS/2016:292
för tiden fram till 2018-12-31

7.

Prognosrapport februari 2016

KS/2016:69

8.

Bankgaranti för uppfyllande av krav
avseende återställningskostnader

KS/2013:1853

9.

Motion om motionsredovisning på
kommunens hemsida

KS/2015:638

10.

Motion om de förtroendevaldas
tillgång till digitala protokoll

KS/2015:2016

11.

Motion om tillgång till kartor för att
KS/2015:2017
kunna lokalisera delegationsbeslut och
bygglov

12.

Arbetsmiljö- och personalbokslut
2015

KS/2016:434

13.

Anmälan av inkomna skrivelser

KS/2016:552

ORUST KOMMUN

Bengt Torstensson

Marie-Louise Bergener

Ordförande

Sekreterare

Föredragande
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Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
KF §

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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)
Catharina Bråkenhielm (S)
Jörgen Nielsen (S)
Ulla Buhr (S)
Johan Eriksson (S)
Inger Heimburger (S)
Reine Johansson (S)

11
12
13
14
15
16
17

Orvar Martinsson (M)
Anders Hygrell (M)
Anders Arnell (M)
Hans Pettersson (M)
Sofia Hygrell (M)
Nils Pettersson (M)
Mats Överfjord (M)
Lisbeth Arff (M)
Martha Arnell (M)
Jan W Kjellberg (M)
Bodil Näslund (M)

18
19
20
21
22

Veronica Almroth (L)
Claes Nordevik (L)
Ulf Sjölinder (L)
Solweig Lewin (L)
Désirée Gullbrandz (L)
Jan Gustavsson (L)
Irma Sjölinder (L)
Catharina Eriksson (L)

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)

28
29
30
31

Christer Hellekant (MP)
Kristina Svensson (MP)
Sven Olsson (MP)
Ulla Kedbäck (MP)
Kia Nordqvist (MP)
Susanne Andersson (MP)

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst
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KF §
Nr
32
33
34
35

Ledamot
Magnus Lebeck (SD)
Christian Hansen (SD)
Lena Dickson (SD)
Fredrik Stengavel (SD)

36
37

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

38

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

39

40

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

41

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

Närv

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

KF §
Avst

Ja

Nej

Avst
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Interpellationer och frågor
Dnr KS/2016:146 KS/2016:458 KS/2016:584 KS/2016:587
Fredrik Stengafvel (SD) ställer följande interpellation:
”Enligt kommunallagen 33 § En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Lag
(2002:249).
Här på Orust så följer man inte den här paragrafen, det tar ofta mer än ett år och vi
har sett flera exempel på motioner som tagit över två års tid innan beredning och
svar. Den långa beredningen och svarstiderna här på Orust bidrar till en sämre
demokrati. Vi har ännu inte sett några åtgärder från majoriteten för att detta ska bli
bättre.
Det här är under all kritik och det krävs en tydlighet ifrån majoriteten att
inkommande motioner bereds och besvaras inom ett år, allt enligt kommunallagen.
Vad tänker majoriteten göra för att komma till rätta med de här allt för långa svars
och beslutstider på motioner?”
__________
Fredrik Stengafvel (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
”Bakgrund:
Under debatten om investeringsbudgeten vid kommunfullmäktiges sammanträde den
2016-03-10 fick vi höra från kommunstyrelsens ordförande att VA-taxorna på Orust
är ”ganska billiga”
Enligt Nils Holgersson rapporten från 2015 kan vi se att Orust kommun har ganska
höga VA-avgifter. Samma sak går att utläsa ur statistik från Svenskt vatten.
Mina frågor till Ordföranden är:
-Vad grundar Ni ert uttalande om att Orust har ”ganska billiga” VA-taxor på?
-Har kommunstyrelsens ordförande någon annan källa till statistik gällande VA-taxor
som i så fall kan delas med resten av församlingen?”
__________
Solweig Lewin (L) ställer en enkel fråga till ordförande för utskottet för omsorg.
”I nummer 11 2016 av Dagens Samhälle kunde man läsa om nya skärpta hygienregler.
" Från den 1 januari i år har Socialstyrelsen skärpt hygienreglerna inom
hemtjänst….."
" När det gäller arbetskläder ska de bestå av byxor och kortärmad överdel, alternativt
kortärmad klänning. Det ska bytas minst dagligen."
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"Vårdgivare och de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvarar för
tvätt och övrig hantering av arbetskläderna."
Reglerna gäller naturligtvis även på kommunens särskilda boende. Men eftersom jag
är övertygad att man har striktare hygienregler där än inom hemtjänsten gäller min
fråga bara hemtjänsten.
Kommunal och Arbetsmiljöverket har länge drivit dessa krav att kommunerna ska
vara skyldiga att tillhandahålla arbetskläder åt hemtjänst. Sex domar har gått på deras
linje och några är på väg att avgöras.
Så nu har dessa krav fått stöd från Socialstyrelsens råd.
Så min fråga till omsorgsutskottets ordförande är:
Följer Orust kommun Socialstyrelsens nya hygienregler och förser hemtjänstens
personal med arbetskläder i den omfattning som reglerna kräver. Och på vilket sätt
ombesörjer kommunen tvättning av hemtjänstens personalkläder.”
__________
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Årsredovisning Orust kommun 2015 (bokslut)
Dnr KS/2016:71
Kommunstyrelseförvaltningens stab har överlämnat upprättat förslag till
årsredovisning för år 2015. Bokslut och årsredovisning har varit föremål för
revisorernas granskning.
Kommunens resultat uppgick till minus 47,1 mkr. Det budgeterade resultatet var plus
9,2 mkr. Budgetavvikelsen uppgick till minus 56,3 mkr. Bland större budgetavvikelser
kan nämnas nedskrivning av fjärrvärmeverksamheten belastade resultatet med 38,4
mkr, nedskrivning av värdet på exploateringsområden med minus 5,9 mkr, avsättning
för återställande av deponi med 7,1 mkr. Omsorgsverksamhetens resultat blev ett
underskott mot budget på 11,2 mkr.
Årets balanskravsresultat efter justeringar föreslås till minus 2,2 mkr. Genom ändrade
regler fr o m hösten 2015 skärptes kraven på hur balanskravet ska bedömas. Detta
innebär att man inte som tidigare kan justera balanskravet med resultatet för all
affärsdrivande verksamhet utan en justeringar som inte strikt följer regelverket ska
ske genom angivande av synnerliga skäl. Som synnerligt skäl för 2015 redovisar
kommunen den nedskrivning av fjärrvärmeverksamheten som gjorts med 38,4 mkr
samt avsättning som gjorts för återställande av deponin Månsemyr på 7,1 mkr.
Någon disposition från kommunens resultatutjämningsreserv på 12,8 mkr är inte
aktuell då kraven med hänsyn till skatteunderlagsutvecklingen inte är uppfyllda.
Underskottet om 2,2 mkr ska återställas inom 3 år. Detta krav planeras uppnås
genom kommunens budgeterade resultat.
Nettoinvesteringarna uppgick till 195,1 mkr. Bland de större investeringarna kan
nämnas nybyggnation Bagarevägens förskola i Henån, ombyggnader av Varekils- och
Ängås skolor, åtgärder i Henåns skola samt vatten- och avloppsledning HenånSlussen.
Endast ett av kommunens finansiella mål uppnåddes under året. Målet beträffande
likviditet. Målen rörande resultat av verksamhetens nettokostnad, soliditet samt
självfinansieringsgrad av investeringar uppnåddes inte.
Resultatet för koncernen uppgick till minus 44,9 mkr. Stiftelsen Orustbostäder ingår i
koncernen och redovisade ett positivt resultat om 2,2 mkr.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet att överföra såväl överskott
som underskott för verksamheterna mellan åren. För 2015 föreslås ingen överföring,
bl. a. beroende på omsorgens möjligheter att arbeta in sitt underskott.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015
Tjänsteskrivelse 2016-03-15
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Arbetsutskottet 2016-03-16, § 28 – information
_____
Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Veronica Almroth (L) att 2015 års
balanskravsresultat fastställs till minus 40,6 mkr istället för 2,2 mkr som står i
förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden frågar först om styrelsen bifaller föreliggande förslag till beslut, i attsatserna 1,2 och 4 och finner frågan med ja besvarad.
Därefter frågar ordföranden om styrelsen bifaller föreliggande förslag, i 2:a att-satsen,
eller Veronica Almroths ändringsförslag, och finner föreliggande förslag bifallet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning för 2015,
att 2015 års balanskravsresultat fastställs till minus 2,2 mkr genom att nedskrivningen
av fjärrvärmeverksamheten på 38,4 mkr samt avsättning för återställande av deponin
Månsemyr på 7,1 mkr bedöms som synnerliga skäl för justering av årets
balanskravsresultat,
att underskottet på 2,2 mkr återställs inom 3 år genom att överskott planeras för
budgeten under perioden.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisningen till revisionen för granskning.
Reservation
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet i andra att-satsen till förmån för
eget förslag.
_______
Beslutet (KS) lämnas till:
Revisorerna
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Reviderad Investeringsbudget 2016
Dnr KS/2015:44
Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-10, § 160, att godkänna justeringar av
investeringsbudget för 2016 och att ytterligare justering av den ska ske när utfallet av
2015 års investeringar är klart. Investeringsnivån beslutades till 179,1 mkr.
Anledningen till att en ytterligare justering ska göras är att när utfallet är klart för 2015
kan man se vad som behöver överföras till 2016 avseende ej avslutade projekt och
därmed få en mer hållbar budget. Samtidigt kan även andra justeringar göras som
bedöms nödvändiga.
I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 föreslås följande
förändringar:
Budget 2016 investeringar - affärsdrivande
Verksamhet
Affärsdrivande

Indelning
Fjärrvärme

Projekt (tkr)
Ombyggnation fjärrvärmepanna Ellös
Reinvestering fjärrvärme ledningsnät
Reinvestering fjärrvärmeanläggningar
Uppdatering styrsystem Ellös och Henån fjärrvärme

Fjärrvärme Summa
Renhållning
Bomsystem, återvinningscentral Månsemyr
Förbättringsåtgärder ÅVC Månsemyr
Molok Gullholmens gästhamn
Molok Käringsön gästhamn
Reningsverk, lakvattendamm Månsemyr
Renovering, garage och verkstadsbyggnad Månsemyr
Utökad sorteringsplatta Månsemyr
Renhållning Summa
Vatten &
Nytt reningsverk på västra Orust (proj)
avlopp
Nytt reningsverk västra Orust
Ombyggnation Tuvesviks ARV
Ommålning Svanesunds ARV
Reinvestering VA ledningsnät
Reinvesteringar VA, anläggningar
Reservkraftverk till Kårehogens vattenverk1
Utbyggnad av huvudledningar VA Slussen
Utlopp reningsverk västra Orust
VA från exploateringsomr Henån 1:272-75 Kaprifol
VA-ledning Henån-Slussen
VA-ledning Hästekälla-Tuvesvik
VA-sanering från exploateringsområden Kungsviken
VA-saneringar Orust, fyra områden
Ventilationssytem Svanesunds AVR
Vatten och avlopp Summa
Affärsdrivande Summa

Budget KFbeslut dec
-410
-200
-200
-810

-200
-200

-400
-800
-32 000

-700
-1 000
-1 000
-4 000
-760
-150
-9 100
-11 530
-700
-61 740
-62 950

Förslag
reviderad
budget
2016
-200
-200
-250
-330
-980
-800
-1 000
-250
-100
-500
-1 000
-3 650
-200
-12 000
-700
-500
-500
-1 000
-1 000

-150
-9 000
-1 000
-19 485
-3 770
-700
-50 005
-54 635
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Budget 2016 investeringar - skattefinansierade
Verksamhet
Lärande

Indelning
Fsk/skola

Projekt (tkr)
Bagarevägens förskola, nybyggnation
IKT-datorer
Inventarier efter ombyggnation fsk & skolor
Inventarier Ängås skola
Mindre investeringar lärande
Ombyggnation Ellös skola
Ombyggnation Varekils skola
Ombyggnation Ängås skola
Varekils skola utemiljö
Varekils skola, åtgärder trafiksituation
Åtgärder Henåns skola

Fsk/skola Summa
Lärande Summa
Omsorg
Omsorg
Boenden för ensamkommande
Inventarier till boenden för ensamkommande
Inventarier utökad daglig verksamhet
LSS-boende 6 platser
Mindre investeringar omsorg
Nyckelfri hantering, hemtjänsten
Ombyggnation Ängsviken
Projektering ombyggn pensionärslägenheter Ellös
Trygghetslarm, särskilda boenden
Omsorg Summa
Omsorg Summa
Samhällsutveckling Hamnar
Henån, byte bryggdäck ingår i översvämn. Henån
Henån, byte flytbryggor
Inköp biljettautomat vid gästhamnar
Reinvestering hamnar
Ångbåtsbrygga Edshultshall
Åtgärder hamn och kaj Ellös
Hamnar Summa
Övrigt
Allmänna p-platser Tuvesvik
Andningsskydd för rökdykning
Brandstationen Svanesund, ventilation & värme
Cykelvägar hela Orust, nytt projekt
Exploatering, väghöjning Kungsviken
Fordon till brandvärn
Fritidsgård
Förstärkningsåtgärder längs ån i Henån
Gångbro och gångväg Kungsviken exploatering
Mindre investeringar samhällsutveckling
Möbler Ängås kontorslokaler
Nytt tak Orust ridklubb
Oförutsett fastighet
Personalutrymmen Tuvesvik
Räddningsfordon
Strategiska markinköp
Städlyftet
Översvämningsåtgärder i Henåns centrum
Övrigt Summa
Samhällsutveckling Summa
Stab
Stab
Bredbandsstruktur, utbyggnad
Fibernätsanslutningar till kommunens verksamheter
IT-infrastruktur av säkra trådlösa nätverk
Mindre investeringar kommunstyrelsen
Mindre investeringar staben
Ombyggnation kommunhus
Utökad datalagringskap & säkerhetshöjande åtg
Stab Summa
Stab Summa
Skattefinansierade summa:

Budget KFbeslut dec
-5 579
-800
-3 200
-1 600
-900
-300
-2 400
-500
-100
-48 500
-63 879
-63 879
-1 000
-500
-250
-900
-720
-300
-200
-1 880
-5 750
-5 750
-600
-450
-900
-500
-2 450
-470
-500
-50
-300
-600
-900
-350
-900
-100
-4 000
-45
-7 000
-15 215
-17 665
-8 000
-500
-1 000
-500
-1 000
-17 700
-200
-28 900
-28 900
-116 194

Förslag
budget
2016
-9 461
-800
-3 200
-1 600
-900
-300
-1 500
-22 767
-500
-2 750
-48 397
-92 175
-92 175
-10 000
-500
-500
-250
-900
-300
-1 880
-14 330
-14 330
-7 000

-900
-5 000
-645
-13 545
-350
-500
-700
-100
-1 260
-300
-1 000
-600
-616
-900
-523
-750
-1 500
-100
-4 000
-3 000
-45
-16 244
-29 789
-8 000
-500
-1 000
-500
-1 000
-5 000
-200
-16 200
-16 200
-152 494
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Budget 2016 investeringar (tkr)
Indelning
Affärsdrivande:

Verksamhet
Fjärrvärme
Renhållning
Vatten & avlopp
Affärsdrivande summa:
Skattefinansierade: Lärande
Miljö- och Bygg
Omsorg
Samhällsutveckling
Staben
Skattefinansierade summa:
Investeringar totalt:

Budget KFbeslut dec
-810
-400
-61 740
-62 950
-63 879
0
-5 750
-17 665
-28 900
-116 194
-179 144

Förslag
reviderad
budget
-980
-3 650
-50 005
-54 635
-92 175
0
-14 330
-29 789
-16 200
-152 494
-207 129

I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-06-11 angavs att kommunstyrelsen under
år 2016 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till 60 miljoner kronor för att
finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2016, med högst 60 miljoner kronor.
Den föreslagna investeringsbudgeten på 152,5 mkr för skattefinansierad verksamhet
kan inte täckas genom kommunens budgeterade resultat på 11,5 mkr och
avskrivningsmedel. Således krävs upplåning även för dessa investeringar. Därför
föreslås att beslutet att enbart lånefinansiera affärsdrivande verksamheters
investeringar upphävs.
Hur stort upplåningsbehovet i verkligheten blir under 2016 kan inte sägas nu. Under
2015 fanns beslut om upplåning på 210 mkr men endast 150 mkr behövde upplånas.
Behovet av upplåning är beroende av likviditetsbehovet vilket i sin tur är beroende av
bland annat hur mycket och i vilken takt investeringarna genomförs. Ett nytt beslut
om låneram för nyupplåning kan behöva fattas under 2016.
Kommunfullmäktige 2016-03-10 återremitterade ärendet till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-09
2016-02-10, § 21
Kommunstyrelsen 2016-02-24, § 26
Kommunfullmäktige 2016-03-10, § 19
______

Arbetsutskottet

Under kommunstyrelsens överläggning föreslår Veronica Almroth (L) att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen justering av investeringsbudget
för 2016 på 207,1 mkr samt att finansiering sker 100% genom självfinansiering
genom försäljning av fastigheter enligt Orustalliansens budgetförslag juni 2015.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden först om styrelsen bifaller sitt tidigare
(KS § 26) lämnade beslutsförslag i 1:a att-satsen, och finner frågan med ja besvarad.
Därefter frågar ordföranden om styrelsen bifaller tidigare lämnat beslutsförslag i 2:a
att-satsen eller Veronica Almroths ändringsförslag, och finner att styrelsen beslutar
enligt tidigare lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2016-04-05

12

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen justering av investeringsbudget för 2016 på 207,1 mkr samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-06-11 om att nyupplåning 2016 endast
får ske för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet.
Reservationer
Veronica Almroth (L), Ulf Sjölinder (L), Hans Pettersson (M) och Anders Arnell (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Veronica Almroths ändringsförslag.
Fredrik Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet i sin helhet med motiveringen att
de poster i investeringsbudgeten som inte är absolut nödvändiga behöver tas bort.
Anteckning
Veronica Almroth (L) antecknar följande till protokollet: ”anser inte att
kommunstyrelsen följer kommunfullmäktiges beslut eftersom man inte redogör för
de ekonomiska konsekvenserna för beslutet”.
______

2016-04-05
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Fyllnadsval av ledamot i Framtidsgruppen för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:292
Lasse Dennerbro (OP) har flyttat ut från Orust kommun, varför ny ledamot i
Framtidsgruppen behöver utses.
__________
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Fyllnadsval av god man vid lantmäteriförrättningar för tiden fram till 2018-1231
Dnr KS/2016:292
Lasse Dennerbro (OP) har flyttat ut från Orust kommun, varför ny god man vid
lantmäteriförrättningar behöver utses.
__________
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Fyllnadsval av ersättare i Valnämnden för tiden fram till 2018-12-31
Dnr KS/2016:292
Lasse Dennerbro (OP) har flyttat ut från Orust kommun, varför ny ersättare i
Valnämnden behöver utses för tiden fram till 2018-12-31.
__________
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Prognosrapport februari 2016
Dnr KS/2016:69
Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per
februari för helåret 2016.
Prognosen för 2016 pekar på ett resultat på plus 6,8 mkr. Det budgeterade resultatet
uppgår till plus 11,5 mkr varför prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget
på 4,7 mkr.
Verksamheterna uppvisar tillsammans en avvikelse mot budget med -2,3 mkr. För
2016 har Orust kommun erhållit ett riktat bidrag om +12,8 mkr för kostnader kring
flyktingmottagande. Då beslut om fördelning av bidraget mellan kommunens
verksamheter ännu inte tagits redovisas dessa kostnader som ett underskott (omsorg,
lärande, överförmyndare, stab). Totalt bedömda kostnader kring flyktingmottagandet
regleras i den centrala posten för att få fram en rättvisande prognos på helåret. För
helåret görs bedömningen att hela bidraget kommer att nyttjas.
Av de skattefinansierade verksamheterna står omsorg för det största underskottet, 3,6 mkr exkl kostnader kring flyktingmottagande (-0,8 mkr) där hemtjänsten står för
störst negativ avvikelse.
Nedskrivning av värdet på fjärrvärmeverket i Ellös 2015 medför att årets
kapitalkostnader minskar och därmed bidrar till att resultatet för fjärrvärme beräknas
bli 2,2 mkr bättre än budget.
Reavinster är en svårbedömd post som i nuläget prognosticeras till ett underskott på
4 mkr eftersom inga försäljningar av fastigheter är kända i dagsläget.
Skatter och generella statsbidrag beräknas bli i ungefär samma storleksordning som
budgeterats. Finansiella poster bedöms ge ett överskott på året om 1,6 mkr beroende
på lågt ränteläge.
Investeringsprognosen är gjord utifrån att budgetramen uppgår till 207,1 mkr, dvs det
förslag på reviderad budget som behandlades i kommunfullmäktige den 10 mars men
som återremitterades. Prognosen beräknas till 207,2 mkr men denna differens är
försumbar med tanke på den stora osäkerhet som råder om investeringarnas
utveckling så tidigt på året.
Beslutsunderlag
Prognosrapport februari 2016, daterad 2016-03-15
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-15
Arbetsutskottet 2016-03-16, § 29
_____
I kommunstyrelsen föreslår Bertil Olsson (S) att styrelsen ska notera till protokollet
att kommunstyrelsens arbetsutskott har uppgiften att kontinuerligt följa det
ekonomiska läget och även följa upp de uppdrag och åtgärder som förvaltningen
arbetar med för att få ekonomin i balans, samt återrapportera om detta till styrelsen.
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Hans Pettersson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
- att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att återkomma med förslag på
åtgärder efter behandling av delårsrapporten per april, för redovisning i maj, samt
- att kommunchefen slutredovisar uppdrag av åtgärder för 2015 års underskott
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden arbetsutskottets förslag och Hans
Petterssons förslag mot varandra, och finner att arbetsutskottets förslag bifallits.
Ordförande frågar därefter om Bertils Olssons förslag bifalls, och finner frågan med
ja besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera till protokollet att kommunstyrelsens arbetsutskott har uppgiften att
kontinuerligt följa det ekonomiska läget och även följa upp de uppdrag och åtgärder
som förvaltningen arbetar med för att få ekonomin i balans, samt återrapportera om
detta till styrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga prognosrapporten per februari 2016 till handlingarna.
Reservation
Hans Pettersson (M), Anders Arnell (M), Veronica Almroth (L) och Ulf Sjölinder (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans Petterssons förslag.
_____
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Bankgaranti för uppfyllande av krav avseende återställningskostnader
Dnr KS/2013:1853
Miljöprövningsdelegation beslöt (dnr 551-30939-2013) angående deponiverksamhet
inom fastigheten Morlanda-Bro 3:1 i Orust kommun att Orust kommun ska redovisa
utförd beräkning över kostnad för sluttäckning och efterbehandling av deponi och
andra återställningskostnader som deponiverksamheten kan föranleda samt ange ett
förslag till hur och när en säkerhet kan ställas tillgänglig för länsstyrelsen.
Avsättning på 17 miljoner kronor finns på särredovisat balanskonto hos Orust
kommun.Beloppet motsvarar storleken på säkerheten som angetts i tillståndsansökan.
Kontakter har tagits med Sveriges kommuner och landsting (SKL), avfall Sverige,
revisor m. fl. för att efterhöra om det är nödvändigt att ställa säkerhet då man kan
tycka att en kommun med sin beskattningsrätt borde vara en tillräckligt säker part.
Domstolsutslag i Miljööverdomstolen i liknande fall har dock inneburit skyldighet för
kommun att ställa säkerhet. Som säkerhet har bankgaranti använts av andra
kommuner. Detta medför dock en kostnad för kommunen. Kontakt har skett med
länsstyrelsen om olika möjligheter beträffande säkerhet. Genom denna kontakt
bedöms alternativet med bankgaranti vara det som kan godkännas.
En bankgaranti bedöms kosta cirka 50-60 tkr per år vid ett belopp på 17 miljoner
kronor. I takt med att slutttäckning sker av deponin kan bankgarantin minskas varvid
kostnaden också minskas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-16
Meddelande från länsstyrelsen V Götalands län 2016-02-24
Arbetsutskottet 2016-03-16, § 30
______
Bertil Olsson (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Orust kommun införskaffar bankgaranti hos Orust Sparbank på 17 miljoner
kronor och lämnar den till Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen för
godkännande avseende uppfyllande av krav på säkerhet gällande
återställningskostnader för deponi Månsemyr, samt
att finansiering av kostnaden för bankgaranti på cirka 50-60 tkr per år finansieras ur
renhållningsverksamhetens driftbudget.
______
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Motion om motionsredovisning på kommunens hemsida
Dnr KS/2015:638
Fredrik Stengafvel, Sverigedemokraterna (SD) föreslår i motion inlämnad 2015-04-24
kommunfullmäktige besluta att inkomna motioner som är under behandling samt
besvarade motioner ska göras tillgängliga på Orust kommuns hemsida, dels för att
läsa, dels för nedladdning och att motionerna under mandatperioden hålls i ett
uppdaterat register på hemsidan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-22
Arbetsutskottet 2016-03-16, § 31
______
I kommunstyrelsen föreslår Fredrik Stengafvel (SD) att motionen ska bifallas.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden arbetsutskottets och Fredrik
Stengafvels förslag mot varandra, och finner att arbetsutskottets förslag bifallits.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte vidta någon åtgärd för uppdaterad motionsredovisning på hemsidan
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Reservation
Fredrik Stengafvel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
______
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Motion om de förtroendevaldas tillgång till digitala protokoll
Dnr KS/2015:2016
Raymond Johansson, Folkviljan Orust (FO) föreslår i motion 2015-11-24
kommunfullmäktige besluta att snarast ge de förtroendevalda möjlighet till att, genom
tillgång till respektive protokollsregister, läsa fattade beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-24.
Arbetsutskottet 2016-03-16, § 32
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till tjänsteskrivelse 2016-02-24, anse, motionen besvarad.
______
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Motion om tillgång till kartor för att kunna lokalisera delegationsbeslut och
bygglov
Dnr KS/2015:2017
Raymond Johansson, Folkviljan Orust (FO) yrkar i en motion 2015-11-24
kommunfullmäktige besluta att ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden får tillgång
till kartor med fastighetsbeteckningar samt register för att kunna lokalisera miljö- och
bygglov som beslutas i nämnden.
Åtgärden motiveras för att kunna följa och lokalisera de miljö- och bygglov som
godkänts, respektive behandlats och dito beslut. Därutöver finns ett behov att få
tillgång till kartmaterial för att kunna lokalisera de många delegationsbeslut som
endast redovisats med fastighetsbeteckning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse miljö- och byggförvaltningen 2016-02-02
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2015-11-05, § 202
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2016-02-18, § 37
Arbetsutskottet 2016-03-16, § 33
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens beslut 2015-11-05 § 202, samt
yttrande 2016-02-18, § 37, avslå motionen med motiveringen att behörigheten till
kartdatabasen är begränsad till ett internt arbete kopplat till beredning av ärenden och
inte för ledamots granskning, samt
att möjligheterna att ta del av såväl karta som relaterade sakuppgifter kan för
ledamots intresse tillgodoses på annat sätt via förvaltningen.
______
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Arbetsmiljö- och personalbokslut 2015
Dnr KS/2016:434
Kommunstyrelseförvaltningens stab överlämnar ett upprättat förslag till Arbetsmiljöoch arbetsmiljöbokslut för år 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/missiv, daterat 2016-03-01
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2015
Arbetsutskottet 2016-03-16, § 37
______
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat Arbetsmiljö- och personalbokslut för 2015
______
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Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr KS/2016:552
Motion om införande av maskinskrivning från åk 4 – Fredrik Stengafvel (SD)
__________
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