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Övriga deltagare
Susanne Gustafsson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling
Torbjörn Ljungberg, finanschef 8:15-9:15 § 28-30
Hans Pernervik, ej tjänstgörande ersättare
Claes Nordevik, ej tjänstgörande ersättare
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KS/2011:81
§ 28
Finansrapport
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-13 § 96 bl.a. att godkänna förslag till
finanspolicy för Orust kommun.
Kommunstyrelsen skall erhålla rapporter som, per utgången av varje tertial, utvisar:
1. likviditetssituationen,
2. utestående kort- respektive långfristig låneskuld samt ev. utnyttjade
byggnadskreditiv,
3. ev. utnyttjad checkräkningskredit samt
4. ev. övriga lån/krediter ( t.ex. leasing)
Dessutom skall följande nyckeltal avseende den kort- och långfristiga låneskulden
redovisas i dessa rapporter:
1. Genomsnittlig låneränta
2. Genomsnittlig räntebindningstid
3. Andel räntebindning mindre eller lika med 1 år
4. Andel kapitalbindning mindre eller lika med 1 år
5. Störst långivareandel
6. Derivatvolym (% av låneskuld)
I rapporterna skall även, för respektive punkt/nyckeltal enligt ovan, anges eventuella
begränsningar och riktlinjer enligt denna policy eller särskilt beslut (belopp,
procentsatser etc).
Föreligger finansrapport per den 30 april 2011, daterad 2011-06-07 från
finanschefen.
__________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Finanschef
Ekonomichef
KS/2011:1120
§ 29
Information om borgensåtagande för Orustbostäder och finansiering av VAinvesteringarna
Finansieringsprincipen vad avser VA-investeringarna samt hur kommunens
borgensåtagande för Orustbostäder ser ut diskuteras.
Ingrid Cassel föreslår arbetsutskottet besluta att uppdra till förvaltningen att på
kommande sammanträde redovisa information om borgensåtagandet gentemot
Orustbostäder och finansieringen av VA-investeringarna.
Arbetsutskottet beslutar
enligt Ingrid Cassels förslag.
__________
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KS/2011:1119
§ 30
Inriktningsbeslut om stöd och samarbete med kommunens idrottsföreningar
Stöd och samarbete för att kunna bistå idrottsföreningar har diskuterats bl.a. med
anledning av en kritisk ekonomisk situation för Henåns IF.
För att kunna möta en situation där stöd i någon form är nödvändigt har ett förslag till
inriktning av ett sådant stöd och samarbete tagits fram med fokus på en bra långsiktig
hantering av ifrågavarande behov.
Förslaget innebär antagande av en princip och också ett uppdrag till kommunstyrelsen
att upprätta riktlinjer för hur en framtida samverkan ska se ut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att idrottsförening med markinnehav inom kommunen erbjudes att avyttra detta
innehav till kommunen, efter sedvanlig värdering, och att därefter långfristigt
arrendera marken för idrottsändamål, och
att erbjuda sådana anläggningsägande idrottsföreningar i kommunen som har hög
energiförbrukning en genomgång av möjliga energieffektiviserande åtgärder, och att
därvid, i förekommande fall, ställa sig positiv till att delfinansiera sådana åtgärder, och
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hur kommunens framtida
idrottsverksamhet skall organiseras och finansieras, med särskild inriktning mot att
åstadkomma en bredare samverkan mellan föreningar, t. ex. vad avser evenemang
respektive anläggningar, och att därvid även överväga hur den framtida
idrottsverksamheten ska administreras på kommunal nivå, och
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till fullmäktige med de förslag som i
anledning av ovanstående erfordras, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att, vid synnerliga behov, medge idrottsförening akut
finansiellt stöd i den omfattning som kan erfordras, dock högst 250 tkr per förening.
Kommunstyrelsen ska i sådant beslut ange hur och när det utbetalade stödet ska
återbetalas.
__________
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KS/2011:764
§ 31
Möjlighet till statsbidrag för byggande av rondell i Svanesund
I Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010-2012 finns det en
årlig pott avsatt för statlig medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på
kommunala gator. Prioriterade områden är:
- oskyddade trafikanter samt barns situation i trafiken
- åtgärder/objekt med stor potential för cykling
- åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer
Statlig medfinansiering ges, i normalfallet, för upp till 50 % investeringskostnaden.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-11 § 130 att godkänna trafiknätsanalys för
Svanesund och förslag till trafiklösning för korsningen Färjevägen-Sesterviksvägen
samt översända förslaget till trafiklösning till Vägverket för ställningstagande.
Inför beslut i utskottet för samhällsutveckling har möjligheten att söka ovan relaterade
statsbidrag för byggande av rondell i Svanesund diskuterats.
Information om denna eventuella åtgärd lämnas till arbetsutskottet.
Arbetsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

