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Kommunfullmäktige 2010-2014
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunchefens ledningsgrupp
KS/2014:92
KF § 98
Antagande av budget 2015 med plan för 2016 och 2017
Den styrande minoriteten har upprättat ett budgetförslag för 2015 med plan för 2016
och 2017.
Förslaget innebär kortfattat att den politiska minoriteten tillför 29 miljoner kronor till
verksamheterna genom att bland annat höja skattesatsen med 25 öre till 22,71 kr och
sänka det finansiella resultatmålet år 2015 till 1,2 %.
Beslutsunderlag:
Den styrande minoritetens budgetförslag 2015 med plan för 2016 och 2017,
upprättat den 2014-05-13.
Protokoll Central Samverkansgrupp 2014-05-15 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-05-09.
Lars-Åke Gustavsson (oberoende) med instämmande av Kristina Svensson (MP) och
Inga Göransson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med
25 öre, och
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015 med plan för 2016
och 2017, och
att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens
nettokostnad som sätts till 1,2 %, och
att fastställa budgetramförändringarna på29 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 en maximal investeringsnivåpå120 miljoner kronor år 2015, 125 miljoner
kronor år 2016 och 130 miljoner kronor år 2016, och
att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014, och
att fastställa internräntan till 3,2 %, samt
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att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 100 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 100 miljoner kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Veronica Almroth (FP) och Kerstin Gadde (S) avstår från att delta i beslutet.
__________
Bo Andersson och Lars-Åke Gustavsson (oberoende), Kristina Svensson (MP), Inga
Göransson och Johan Stein (C) samt Els-Marie Ragnar (FPO) yrkar bifall till
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
Veronica Almroth och Claes Nordevik (FP), Kerstin Gadde, Alexander Hutter och
Bertil Olsson (S), Leif Appelgren (oberoende) samt Lisbeth Arff (M) avstår från att
delta i beslutet.
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober), Kristina Svensson (MP) samt Johan Söderpalm (MP)
föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet med hänsyn tagen till
det förändrade läget med Henåns skola.
Bertil Olsson (S), Ingrid Cassel (M) samt Veronica Almroth (FP) föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta budget 2015 med plan för 2016 och 2017 i
november 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet hänsyn tagen till det förändrade läget med Henåns skola.
__________
De ekonomiska kalkylerna bygger på nu kända förhållanden, tidsplan och bedömning
av åtgärder i Henåns skola. Den totala kostnaden för nya åtgärder och nedskrivning
av tidigare gjorda investeringar uppgår till 72,7 mkr (inklusive tidigare beslutade
åtgärder på17 mkr, KF 2014-01-16 §7), varav investeringar uppgår till 43 mkr,
nedskrivning till 16,2 mkr och övriga drift- och underhållskostnader till 13,5 mkr.

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2014-06-26

Nedskrivning och övriga drift- och underhållskostnader belastar enbart 2014 års
resultat. Investeringarna fördelas däremot på2014 med cirka 21 mkr och år 2015 med
cirka 22 mkr.
I den styrande minoritetens budget föreslås investeringsnivån begränsas till max 120
mkr för 2015. Senast under november bör nytt beslut tas om investeringsbudgeten i
kommunfullmäktige. Fram till dess sker prioritering av investeringar samt
redovisning på objektsnivå vad gäller byggnader, strategiska objekt eller andra större
objekt.
Med anledning av ovanstående bedömning sker ingen förändring i minoritetens
förslag till budget för 2015 med plan 2016 och 2017.
Beslutsunderlag
Den styrande minoritetens budgetförslag 2015 med plan för 2016 och 2017,
upprättat den 2014-05-13.
Protokoll Central Samverkansgrupp 2014-05-15 inklusive bilagor med
protokollsanteckningar från fackförbunden.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-05-09
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2014-06-23.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en höjning med
25 öre,
att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2015 med plan för 2016
och 2017,
att fastställa de finansiella målen, med undantag för resultatmålet av verksamhetens
nettokostnad som sätts till 1,2 %,
att fastställa budgetramförändringarna på29 miljoner kronor för nämnder och utskott
år 2015 samt preliminärt för 2016 och 2017,
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,
att fastställa en maximal investeringsnivåpå120 miljoner kronor år 2015, 125 miljoner
kronor år 2016 och 130 miljoner kronor år 2016,
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att fastställa investeringarna per objektsnivå senast november 2014,
att fastställa internräntan till 3,2 %, och
att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 100 miljoner kronor, det
vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst 100 miljoner kronor.
__________
Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet deltar inte i beslutet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Lars-Åke Gustavsson (ober) föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
3:e att-satsen: att fastställa de finansiella målen med undantag för resultatmålet av
verksamhetens nettokostnad som sätts till 1,2% och självfinansieringsgraden av
investeringar som sätts till 38,7%
6:e att-satsen: att fastställa en maximal investeringsnivå på 142 miljoner kronor år
2015, 125 miljoner kronor år 2016 och 130 miljoner kronor år 2017
9:e att-satsen: att för 2015 medge nyupplåning inom en låneram upp till 122
miljoner kronor, det vill säga att öka kommunens skulder under år 2015, med högst
122 miljoner kronor.
Kristina Svensson (MP), Sven Olsson (MP), Birthe Hellman (C), Bo Andersson
(ober), Michael Relfsson (FpO), Johan Stein (C) samt Johan Söderpalm (MP) ställer
sig bakom Lars-Åke Gustavssons förslag.
Bertil Olsson (S), Ingrid Cassel (M), Claes Nordevik (FP), Anders Hygrell (M) samt
Roger Hansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta
budgetantagandet till kommunfullmäktige i november.
Tvåförslag till beslut finns. Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att
budgeten skall antas idag. Votering begärs och genomförs. Lars-Åke Gustavssons
förslag = ja, Bertil Olssons förslag = nej.
Vid omröstningen avges 14 ja, 24 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår av
separat omröstningsprotokoll.
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Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta budgetantagandet till kommunfullmäktige i november.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Upphandlingschef
KS/2012:2615
KF § 99
Tilläggsanslag och investeringsanslag för åtgärder på Henåns skola
Processerna med att iordningställa Henån Skola har skett i olika steg, där det första
var att ta fram ett åtgärdspaket och sedan utifrån detta har ytterligare delbeslut
fattats. De beslut som redan är tagna omfattar bland annat åtgärder med de inre
golven och att den naturliga ventilationen skall bytas ut.
Nu presenteras en så komplett helhetsbild som möjligt över vad som måste åtgärdas i
Henåns skola.
För att lösa ventilationsproblematiken, konverteringen från naturlig till mekanisk
ventilation, behövs utrymmen för placeringen av ventilationsaggregaten. För att
dessa anläggningar skall skötas på bästa sätt måste även servicemöjligheterna beaktas
i samband med deras tänkta placering. Mot bakgrund av detta synes aggregatens
optimala placering vara att dessa placeras på taket av skolan. För att fördela lasten på
befintligt bjälklag och samtidigt nyttja befintliga hålrum för rördragning behövs
mellan 6-8 stycken luftbehandlingsaggregat, utspridda på taken.
Detta medför med automatik att ett nytt tak också ingår i denna tekniska lösning, där
preliminära skisser finns framme, inklusive tänkt placering av aggregaten. Genom
denna åtgärd löses även problemställningen med läckage i genomföringarna till
utkastarna, tack vara den tänkta takkonstruktionen.
Som framgår av skiss och beskrivning visar detta endast Hus 1 och 2 och dess
planering, men Hus 5 omfattas också, om än i mindre omfattning. Befintligt aggregat
i Hus 5 går att använda och i denna byggnad är det bara en mindre del som skall
konverteras från naturlig till mekanisk ventilation. Utöver detta är det i första hand
fråga om att bifintliga tilluftsdon skall flyttas för att uppnå en optimal luftväxling
även i denna byggnad.
Nästa del av åtgärder är att lösa problemen med fasaderna och den närliggande
marken för att uppnå en bättre avvattning. Även här finns förslag framme som
innebär en form av dike runt byggnaden och därigenom får kantbalken tillgång till
luftväxling. Genom denna åtgärd ellimineras även möjligheten för ytvatten att tränga
in i fasadernas anslutning till bottenplattan, samt att TDV rörens avsedda funktion
uppnås till fullo. Även fönsterbleck kommer att övervägas för att undvika
inträngande vatten i fasadelementen.
Golventreprenaden i fastigheten, som beslutades i kommunfullmäktige 2014-01-16 §
7, har följt tidplanen. Just nu pågår ingen direkt aktivitet utan man avvaktar
kommande beslut. Ambitionen är att lägga golven när de övriga tyngre arbetena är
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avklarade samt alla provtagningar är klara och analyserade. Detta för att säkerställa att
golven läggs när man vet att ingen fukt kommer in. Denna del av arbetet, d v s
provtagningar och analyser, sker i samförstånd mellan båda entreprenörsföretagen
och kommunen.
Visst arbete måste också göras avseende styrning och el, vilket kommer att påbörjas
inom kort. Det är mycket viktigt att detta arbete ges möjlighet till ordentlig analys, så
att inga viktiga styrfunktioner försvinner när man tar bort den datoriserade
styrningen av den naturliga ventilationen.
I och med arbetet med ventilationen kommer detta även att medföra ytterligare
byggnadstekniska arbeten inomhus, företrädesvis med borttagning av överföringar
för den naturliga ventilationen och igensättningar av överluftsdon samt visst arbete
med undertaken.
Eventuella verksamhetsanpassningar av typ väggflyttningar eller dylikt ligger inte i
detta uppdrag och kommer därför inte att kunna beaktas, utan uppdraget avser
uteslutande åtgärder att göra iordning skolan så att den kan nyttjas.
Inom akustikområdet kommer också åtgärder att behöva göras, men omfattningen
av dessa är i dagslägen för tidigt att uttala sig om, mer än att det behöver hanteras.
Även emissionsproblematiken kommer att beaktas under byggprocessen, på samma
sätt som fuktproblematiken. Det vill säga genom gemensamma mätningar som
byggföretagen och kommunen är överens om. Provtagning skall ske för att
säkerställa att de tidigare upplevda problemen, samt av Arbetsmiljöverkets påtalade
problem, skall förebyggas så långt det är möjligt. Ger provtagningarna höga värden
måste källan hittas och elimineras.
Att helt och hållet komma ifrån emissioner är en omöjlighet, ty vi själva fyller på
detta i luften där vi vistas och det nya byggmaterial släpper också ifrån sig emissioner.
I vissa fall visar det sig att emissionerna är verksamhetsrelaterade och detta är då en
sak för verksamheten att hantera.
En annan sak som också påpekas är det faktum att lokalvårdsnivån har en stor
inverkan på inomhusklimatet, vilket innebär att det gäller att nivån för lokalvården
inte sätts för lågt och att den får en möjlighet att variera beroende på årstiden.
Det bedöms också som viktigt att även företagshälsovården får en mer aktiv roll i
hanteringen av emissionsproblemen eller snarare effekterna av emissionerna, men
även i ett förebyggande syfte inför kommande återflyttning till lokalerna.
Tidplanen för åtgärdspaketet är följande:
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För åtgärderna i Hus 5 är ambitionen att de skall vara genomförda i stora drag tills
verksamheten startar höstterminen 2014, dock med vissa injusteringsarbeten och
mindre kvarstående byggåtgärder. Det kan dock betyda att alla lokaler inte är helt
klara inför skolstart, men ambitionen är att verksamheten skall kunna starta i sina
egna lokaler.
För åtgärderna i Hus 1 och 2 är ambitionen att projekteringen skall vara så långt
framme i augusti 2014 så att en komplett tidplan kan finnas klar som visar att
verksamheten kan vara på plats inför skolstarten i augusti 2015. Modulerna tas bort
efter det att återinflyttningen skett.
För de åtgärder som nu behöver genomföras visar de kvalitetssäkrade kalkylerna,
som har tagits fram med hjälp av konsulter och entreprenörer, att kostnaden uppgår
till cirka 39,5 miljoner kronor, där drygt 13 miljoner avser ventilationsåtgärder, 1,5
miljoner markarbeten och resterande byggnadstekniska åtgärder och projekterings
och konsultkostnader. Kalkylerna bygger på nu kända förhållanden, tidsplan och
bedömning av åtgärder.
Ekonomienheten har tittat på kalkylerna utifrån gällande regelverk och
rekommendationer. Åtgärderna har fördelats på år och drifts- respektive
investeringskostnad. De ursprungliga investeringarna i yttertak, ventilation och
ytskikt/golv som kommer att skrivas ned i anläggningsreskontran och ersättas av ny
investering/åtgärd har ett bokfört värde på cirka 16,2 mkr vid utgången av 2014.
Denna del bör hanteras som nedskrivning och kostnadsföras i resultaträkningen
senast i samband med bokslutet för år 2014.
Totala kostnaderna för nya åtgärder uppgår till 39,5+17 =56,5 mkr (beslut om 17
mkr i KF 2014-01-16 §7). Av åtgärderna avser 43 mkr investeringar och resterande
13,5 mkr drift och underhåll.
År

2014
2015
Summa

Nedskrivning
resultatpåverkande
16,2

Övriga drifts‐
/underhållsåtgärder
resultatpåverkande
13,5

16,2

13,5

Ny investering

Summa

21
22
43

50,7
22
72,7

Nedskrivningen tillsammans med övriga drifts- och underhållsåtgärder belastar
resultaträkningen 2014 med 29,7 mkr (16,2+13,5), varav 17 mkr redan är beslutade
och inkluderas i helårsprognosen per 2014-04-30 som uppgick till -22,4 mkr. Med nu
tillkommande resultatpåverkande kostnader på12,7 mkr som är ofinansierade,
revideras prognostiserat balanskravsresultat för 2014 till -35,1 mkr (22,4+12,7).

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

Kommunfullmäktige

2014-06-26

Enligt gällande riktlinjer för resultatutjämningsreserv (2013-11-14 § 184) kan årets
negativa resultat efter balanskravsjusteringar, regleras med medel från
resultatutjämningsreserven för att 2014 års balanskravsresultat ska bli noll. Vid årets
början fanns 36,6 mkr kvar av tidigare avsättning till resultatutjämningsreserven. Om
kommunfullmäktige beslutar i samband med årsredovisningen för 2014 att reglera
årets resultat, återstår därefter endast 1,5 mkr av avsättningen.
Balanskravsanalys
Ingående balans resultatutjämningsreserv
Prognos balanskravsresultat 2014‐04‐30
Kvar av resultatutjämningsreserv 2015‐01‐01

mkr
36,6
‐35,1
1,5

Investeringsprognosen för 2014 uppgick till 135 mkr 2014-04-30. Tillkommande
investeringar för Henåns skola bedöms till cirka 43 mkr varav 21 mkr bedöms belasta
2014. Dessa inryms inom budgeterad investeringsram på167,5 mkr. En nyupplåning
får ske med högst 127 mkr för 2014 (KF 2014-01-16 §7). Eventuellt behöver
lånetaket höjas med anledning av de tillkommande investeringarna. Detta får
ekonomienheten i såfall återkomma med under hösten. Investeringarna för 2015 får
hanteras i budgetprocessen för 2015.
Den redovisningsmässiga hanteringen har även stämts av med vår revisionsbyrå PwC
2014-06-23.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslagna åtgärder skall genomföras så att skolan åter kan tas i bruk under
förutsättning att fullmäktige beslutar om medel härtill
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna resultatpåverkande kostnader för åtgärder i Henåns skola med
ytterligare 12,7 miljoner kronor för 2014,
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett
prognostiserat negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv,
att godkänna investeringar i samband med åtgärder i Henåns skola för totalt 43 mkr,
varav 21 mkr avser 2014 och ryms inom beslutad investeringsram, resterande
hanteras i budgetprocessen för 2015 och
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde lärande.
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__________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget
att med hänsyn till ny lagstiftning fr.o.m. 1/7 2014 kan organisationen av projektet
behöva ses över.
Johan Stein (C) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget
att inom beslutad inversteringsram utreda möjligheten med energibesparing i form av
exempelvis solceller, detta som ett led i kommunens miljömål 2020.
Kerstin Gadde (S) och Sven Olsson (MP) yrkar bifall till liggande förslag med
föreslagna tillägg.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslagna åtgärder skall genomföras så att skolan åter kan tas i bruk under
förutsättning att fullmäktige beslutar om medel härtill, och
att med hänsyn till ny lagstiftning fr.o.m. 1/7 2014 kan organisationen av projektet
behöva ses över, samt
att inom beslutad inversteringsram utreda möjligheten med energibesparing i form av
exempelvis solceller, detta som ett led kommunens miljömål 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna resultatpåverkande kostnader för åtgärder i Henåns skola med
ytterligare 12,7 miljoner kronor för 2014, och
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett
prognostiserat negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv, och
att godkänna investeringar i samband med åtgärder i Henåns skola för totalt 43 mkr,
varav 21 mkr avser 2014 och ryms inom beslutad investeringsram, resterande
hanteras i budgetprocessen för 2015, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde lärande.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna resultatpåverkande kostnader för åtgärder i Henåns skola med
ytterligare 12,7 miljoner kronor för 2014, och
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett
prognostiserat negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv, och
att godkänna investeringar i samband med åtgärder i Henåns skola för totalt 43 mkr,
varav 21 mkr avser 2014 och ryms inom beslutad investeringsram, resterande
hanteras i budgetprocessen för 2015, samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras förvaltningsområde lärande.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15
2014-06-26

Exp:
Personalenheten
OKFS
KS/2014:614
KF § 100
Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet i Orust kommun
Enligt förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF- KL 2013-10-20 § 1, ska kommunfullmäktige utse vilken
nämnd som ska vara pensionsmyndighet.
Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt kommunfullmäktiges beslut
har i uppdrag att tolka och tillämpa förslag till bestämmelser och omställningsstöd
och pension för förtroendevalda OPF- KL.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade 20 oktober 2013 att anta
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL).
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-04-16.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta OPF-KL
utse kommunstyrelsen till Pensionsmyndighet.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Ulf Sjölinder (FP) yrkar pååterremiss med motiveringen att utreda om eventuell
jävsituation kan uppstå.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Sjölinders förslag.
__________
När det gäller jävsfrågan kan informeras om följande;
Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i
uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna samt bestämmelser gällande
omställningsstöd utifrån de beslutade ramarna. Tolkning och tillämpning är främst
beslut på individnivå utifrån gällande ramar. Skulle denna individ tillhöra den aktuella
beslutande församlingen är denne jävig.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsen till Pensionsmyndighet.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsen till Pensionsmyndighet.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
Folkhälsosamordnare
KS/2014:345
KF § 101
Antagande av Välfärdsredovisning 2013
Syftet med välfärdsredovisningen är att utgöra ett underlag för politiska beslut
kopplat till den kommunala budget- och planeringsprocessen. Genom att utgå från
lokala data kan prioriteringar, beslut och insatser ta hänsyn till lokala behov och visa
på utsatta grupper i befolkningen. Underlaget kan inte ge en heltäckande bild av
hälsoläget utan det är ett av flera styrdokument och underlag som utgör en grund för
diskussioner om prioriteringar av folkhälsoinsatser i Orust kommun.
Folkhälsoarbetet bygger på ett gemensamt avtal mellan Orust kommun och Västra
Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i norra Bohuslän (HSN1) för åren
2012-2015. Enligt avtalet ska Orust kommun ta fram en lokal Välfärdsredovisning
som ligger till grund för prioriteringar av folkhälsoinsatser. Folkhälsorådet i Orust
kommun har beslutat att ta fram en lokal Välfärdsredovisning vartannat år. Det
senaste togs fram år 2011.
Den upplevda hälsan är generellt sett god i Orust kommun. Enligt den årliga
nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” var det 68 procent av kvinnorna
och 72 procent av männen på Orust som uppgav att de skattar sin hälsa som god
eller mycket god (Medelvärde för åren 2009-2012).
För Orust kommun är det viktigt att kunna erbjuda medborgare bra utbildning,
rekreation och inbjudande boendemiljöer. Genom att skapa trygghet och säkerhet
där människor vistas, arbetar och bor bygger vi tillsammans ett samhälle som gynnar
möjligheter för individer att göra hälsosamma val. Goda livsvillkor innefattar även
möjligheten till att kunna ta del av ett rikt kultur- och föreningsliv samt rekreation i
natursköna miljöer.
Välfärdsredovisningen 2013 visar på en positiv utveckling på flera områden.
Arbetslösheten är låg trots lågkonjunkturen och ligger under regionens och rikets
nivå. Ohälsotalet fortsätter att minska men kvinnor har större uttag av dagar än
männen. Valdeltagandet är något högre på Orust än snittet för riket.
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem som oftast sker i det dolda
och mörkertalet är stort. Cirka tio procent av alla barn bedöms enligt internationella
studier, ha upplevt eller bevittnat våld i hemmet. Detta område är ett av de viktigaste
att prioritera för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga.
2011 var det 177 barn på Orust som bodde i hushåll med en låg inkomststandard.
Hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala minimiutgifter för
baskonsumtion och boende eller hushåll som fått socialbidrag minst en gång under
året 2011.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Socialt och ekonomiskt utsatta löper en högre risk för framtida ohälsa varför det är
viktigt att långsiktiga folkhälsoinsatser bedöms och prioriteras ur ett jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv. Det övergripande målet är att minska ojämlika skillnader i
hälsa.
En åldrande befolkning ställer krav på främjande insatser för ett åldrande med god
livskvalitet. I det arbetet behövs en god vårdsamverkan, stöd till anhöriga och
främjande aktiviteter som håller igång både kropp och själ.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2014-04-08,
Protokollsutdrag Folkhälsorådet 2014-03-07 § 12,
Välfärdsredovisning 2013 – Orust kommun, daterad 2013-03-03.
Kristina Svensson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Välfärdsredovisning 2013 för Orust kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Kristina Svenssons förslag.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kristina Svensson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Cassel (M) önskar ett klargörande av de ändringar i dokumentet, som har
distribuerats.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för klargörande av ändringarna.
__________
Kommunfullmäktige antar Välfärdsredovisningen 2013
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:899
KF § 102
Medborgarförslag om kommunalråd på halvtid
Tor-Anders Arby har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ser över
möjligheten att halvera tjänsten som kommunalråd. Detta bör göras före kommande
val. En kommunalrådstjänst på50% skulle ge möjlighet för yngre politiker, som
samtidigt kan vara kvar i förvärvslivet, anser förslagsställaren.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:797
KF § 103
Medborgarförslag om förbud mot tiggeri
Liselotte Hanström har i medborgarförslag föreslagit att Orust kommun förbjuder
tiggeri, dådet inte är humanitärt av vår kommun att stödja detta.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21
2014-06-26

Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
KS/2013:2097
KF § 104
Motion om förbättrad miljöeffekt för kommunens avfallshantering
Moderata fullmäktigegruppen har 2013-12-12 lämnat en motion om förbättrad
miljöeffekt för kommunens avfallshantering. I motionen framförs tre frågeställningar
 Finns det en väl fungerande avfallshantering eller kan vi uppnå en högre
återvinningsgrad?
 Finns det möjlighet till miljöförbättring samt hur redovisar vi
avfallshanteringen i kommunens miljöredovisning?
 Kan ändrade avgifter eller system för lämning av avfall ge högre miljövinster
än nuvarande avfallssystem?
Kommunen startade 2014-01-29 arbetet med en ny avfallsplan för Orust kommun. I
arbetet med ny avfallsplan kommer frågeställningarna som Moderata
fullmäktigegruppen ställt att finnas med. För arbetet med ny avfallsplan har utsetts en
arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samhällsutveckling och miljöavdelningen.
Arbetsgruppen rapporterar till en styrgrupp i vilka förvaltningsområdeschefer och
politiker kommer ingå.
Någon form av workshop/temadag/möte kommer genomföras för en politikergrupp
innan sommaren. Det är viktigt att politiken får tycka till innan arbetet kommit för
långt.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen i och med detta anses besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-03-18 anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:981
KF § 105
Motion om ändring i förtroendemannaorganisationen vad avser avsatt tid för
opposition
Anders Hygrell, moderaterna, Veronica Almroth, folkpartiet och Leif Apelgren,
kristdemokraterna föreslår i motion 2013-05-27 kommunfullmäktige besluta att
resurserna för oppositionsrådet motsvarande 80 % av kostnader för kommunalrådet,
fördelas mellan alla oppositionspartierna utifrån antalet mandat, varvid det då är upp
till samtliga partier i opposition att välja om man vill ha ett oppositionsråd på 80 %
eller om man vill fördela det på något annat sätt.
Kommunfullmäktige antog i beslut 2010-04-29 § 36 förslag till ny nämndsorganisation. I
beslutet framgår att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika är oppositionsråd. I
gällande bestämmelser om ersättningar till förteroendevalda har sedan
tjänstgöringstiden bestämts till 80 % av heltid.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-03-17.
Lars-Åke Gustavsson (oberoende) föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
__________
Veronica Almroth (FP) och Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag .
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:890
KF § 106
Motion om tillsättning av ersättare i styrelser, nämnder och utskott
Els-Marie Ragnar och Hans Pernervik, folkviljan föreslår i motion 2013-05-13
kommunfullmäktige besluta att ersättarna i styrelser, nämnder och utskott ska kunna
väljas från samtliga partier som representeras i kommunfullmäktige.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-03-17.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse 2014-03-17, anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse 2014-03-17, anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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KF § 107
Interpellationer och frågor
Mats Överfjord ställer följande fråga:
” Nuvarande och kommande generationer av innevånare, företagare och besökare på
Orust delar ett intresse, bästa möjliga kommunikation till bästa möjliga pris.
Kommunikation som kan minska behovet av fysiskt resande och förstora
arbetsmarknaden.
När det kommer till modern data & telekommunikation över fibernät har Orust
vaknat sent, mycket sent, över 10 år efter grannkommuner som Kungälv.
Något som tidigare begränsat utvecklingen är brist på fungerande konkurrens, då
TeliaSoneras nätbolag, TeliaSonera Skanova Access AB har varit enda leverantör
med eget fibernät till Orust.
För att nuvarande och framtida generationer skall få bästa tjänst till bästa pris, krävs
en fungerande marknad med tuff konkurrens mellan leverantörerna. Det borde vara
en högprioriterad uppgift för oss folkvalda att tillvarata människornas intresse av
jämställda villkor för kommunikation med de som bor i mer tättbefolkade områden.
Genom tillkomsten av fiberföreningarna uppstår en helt ny affärsvolym och med den
en unik chans att skapa konkurrens som kanske inte återkommer.
Stora aktörer, så som Wallenberg ägda IP-Only AB, satsar stort på att bygga upp en
landsomfattande konkurrent till det gamla statliga monopolet. Exempelvis så står de
nu i Uddevalla och väntar på att avloppsledningen från Slussen skall nå stranden i
Uddevalla och med den de ”tomrör” som borde samförläggas, allt enligt tidigare
principbeslut i denna församling (KF). Men nu säger initierade källor att bristen på
helhetssyn inom den kommunala förvaltningen hotar att försena och/eller fördyra en
snabb utveckling av fibernäten på Orust, genom att man INTE vill samförlägga
”tomrör” för fiber med VA-ledningen. Även kommunens egen IT-strateg uttrycker
sin frustration över detta.
Detta kan väl inte vara sant och om så är fallet, varför går man emot tidigare
deklarationer om att man ALLTID drar med ”tomrör” för fiber när man gräver VAledningar, etc?
Vill inte ansvariga politiker att det skall vara lätt och möjligt för fler att bo på Orust?”

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens ordförande svarar:
” Ledningen mellan Orust, Slussen och Uddevalla, Åh är ett samarbetsprojekt mellan
VA-enheterna i respektive kommun. Uddevalla och Orust kommun har skrivit ett
avtal om förläggningen av en gemensam vattenledning, inte avloppsledning, mellan
Slussen och Åh stiftsgård i Uddevalla kommun.
Nedanstående är ett citat ur avtalstexten:
”Genom renvattenledningen och tomrör med ledning för fiberoptik kan
kommunerna sammanbinda sina ledningsnät och möjliggöra reservvattenleverans av
renvatten mellan sig. Avsikten härmed är att säkerställa reservvattenförsörjning och
därmed öka säkerheten i kommunernas respektive vattenförsörjning. Nedläggande av
ledningar i vattenområde utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken
(1998:808), MB. Uddevalla Vatten AB och Orust kommun har därför för avsikt att
till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, inlämna en ansökan om
tillstånd enligt 11 kapitlet MB till att få nedlägga nyss nämnda renvattenledning och
tomrör med ledning för fiberoptik med härtill hörande anläggningar i havet mellan
Slussen, Orust kommun och Åh, Uddevalla kommun. Härefter/parallellt härmed
skall projektering och upphandling av entreprenadarbetena för renvattenledningen
och tomrör med ledning för fiberoptikens utförande genomföras och arbetena
utföras m.m. innan renvattenledningen och ledningen för fiberoptik kan tas i
bruk.Parterna är överens om att avsikten är att parternas ledningsnät skall vara
sammanbundna och anläggningen för leverans i drift senast under 2015.”
Verksamheten för samhällsutveckling är inte beredd att ta kostnaden för tomrören då
det inte är en nödvändig kostnad för VA-kollektivet. I upphandlingen av den nya
VA-ledningen mellan Henån och Slussen finns med en option på att förlägga tomrör
på sträckan. Förvaltningsområdeschefen vill minnas att information getts till KS att
OM tomrörsoptionen skulle användas måste finansiering ske från den avsatta potten
centralt för fiber – inte VA.
Enligt frågeställaren ska det finnas ett beslut om att alltid dra med tomrör. Detta
beslut finns inte dokumenterat enligt IT-strategen. Fakta är att samförläggning görs
då det finns ekonomisk vinst och marknadsintresse för detta.
I de fall samförläggning görs så handlar det om att en extern aktör får möjlighet att
lägga med ”tomrör” på dess bekostnad under pågående arbete. Kommunen har, som
det framgår av IT-infrastrukturplanen, inget eget intresse av att äga infrastruktur för
bredband till allmänheten utan detta ska ske via fiberföreningar och övriga
marknadsaktörer. Då VA-kollektivet inte har behov av eget kommunikationsnät via
fiber så har de ingen egen vinning av att lägga med tomrör för fiber.
4 st anbud ingick i den mängdförteckning som fanns med i upphandlingen.
Kostnaden för att ta med sig tomrör för fiber ligger mellan ca 75 tkr och 165 tkr.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Slutsumman av hela innehållet i mängdförteckningen på 88 sidor, är en slutsumma
som landar på själva anbudsformuläret, vilket innebär att tomrör för optokabel finns
med i anbudet precis som alla andra delar.
Entreprenadsumman för projektet ligger i storleksordningen drygt 25-28 miljoner
kronor, så kostnaden för tomrören utgör mellan 0,3 %- 0,5 % av
entreprenadsumman och än mindre andel av projektets hela kostnad.
Underförstått i denna fråga finns en bild av att kommunen motarbetar konkurrens
och inte inser vikten av att bjuda in till samförläggning. IT-strategens bild är att detta
är något som kommunen arbetar för att få till på ett bra sätt och att det gjorts stora
insatser, med hög grad av medvetande, för att se till att grävarbeten som är planerade
blir synliga och att ev. intressenter har och kommer tillfrågas om intresse för
samförläggning. (såsom t.ex. att en option om tomrör finns med i upphandlingen för
förbindelsen mellan Henån och Slussen).
Det finns dock anledning för kommunen att beakta frågeställningen och se över om
det på ett bra sätt går att utnyttja tillfället som ges att förbinda Orust med fastlandet
med ytterligare stamnätsförbindelse i samband med att vattenledningen mellan
Uddevalla och Slussen dras. Om sedan fiberföreningarnas fibernät kan se till att en
spridning sker så är det naturligtvis ett bra alternativ för kommunen som helhet.”
Veronica Almroth (FP) frågar:
” Här om dagen kom Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i
kommunerna i Sverige. Det är ingen rolig läsning för Orust kommuns del, som har
sjunkit med 24 placeringar och som nu ligger på plats 263 av 290. Det som sticker ut
i mina ögon är framför allt dessa delar:
 Service till företag, hamnar vi på plats 289 (-13 placeringar)
 Tillämpning av lagar och regler, hamnar vi på plats 289 (-11 placeringar)
 Kommunpolitikers attityder till företagande, hamnar vi på plats 289 (-22
placeringar)
 Tjänstemännens attityder till företagande, hamnar vi på plats 288 (-13)
För att skapa tillväxt och ökade skatteintäkter så är det oerhört viktigt med ett starkt
näringsliv i kommunen. Med utgångspunkt från denna ranking så vill jag därför ställa
dessa frågor till kommunstyrelsens ordförande:


·

Vad kommer kommunen konkret att göra för att förbättra positionen inför
nästa års ranking.
Kommer det inom kort att komma några politiska förslag från den styrande
minoriteten för att ta tag i dessa problem?”

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Svar på Veronica Almroths fråga kommer att lämnas på kommunfullmäktiges möte i
augusti.
Roger Hansson (S) frågar:
”Vad händer med det beslutade, planerade och projekterade arbetet med
ombyggnaden av: Riksväg 160, Säckebäck – Varekil?”
__________
Kommunstyrelsens ordförande svarar att Trafikverket arbetar med den formella
processen att ta fram en vägplan, vilken omfattas av bland annat samrådshandling,
miljökonsekvensbeskrivning och fastställelsehandling. Vägplanen bedöms vara
fastställd i augusti 2015.
Målsättningen är att den nya vägsträckan öppnas för trafik under sommaren 2017och
att projektet färdigställs i sin helhet under 2018.
Birgit Strömberg (M) frågar:
” 1 /7 2009 infördes bestämmelsen i socialtjänstlagen (5kap §10) om att
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller med funktionshinder.
Socialstyrelsen har uppmärksammat stort behov av att få igång samtal om
anhörigstöd inom socialtjänstens olika verksamheter.
Man har lämnat en vägledning med diskussionsfrågor. Syftet är att underlätta för
bestämmelsen att få genomslagskraft, bli känd och tillämpad.
Målet är att alla anhöriga som har behov av stöd också ska erhålla det.
Hur står det till med detta i Orust kommun idag?
Vad får anhöriga för stöd?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
” Orust kommun erbjuder anhörigstöd i form av avlösning i hemmet (kostnadsfritt
upp till 12 tim per månad), växelvård, korttidsboende samt dagverksamhet för
demenssjuka.
I kommunen finns en anhörigkonsulent med uppdrag att möta anhöriga som vårdar
närstående, för samtal enskilt och/eller i grupp. Samtalen kan handla om att lyssna,
vägleda och vara stöd i olika kontakter, ej driva enskildas frågor. Grupperna som
träffas styr vad samtalen ska handla om, där anhörigkonsulenten är samtalsledare.
Det kan också finnas önskemål om att få mer information utifrån något särskilt
behov. Exempelvis kan anhörigkonsulenten hjälpa till med att ta kontakt med
antingen vårdcentralens alt kommunsjuksköterska som kan komma att ge
information om demens, diabetes, inkontinensskydd etc. Det kan finnas önskemål
om att träffa biståndshandläggare som kommer och informerar om hur och vart man
vänder sig för att få hjälp med att ansöka om stöd och omsorg etc.
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Den som vårdar/stödjer anhöriga och har behov av att få information om vilka
stödinsatser som finns samt även få någon att samtala med har möjlighet att kontakta
anhörigkonsulenten. Detta kan man göra antingen via en blankett alt via kommunens
växel. Informationsbroschyr finns att hämta på kommunen alt går att läsa på
kommunens hemsida.
I nuläget är anhörigkonsulenttjänsten vakant och kommer att utannonseras inom det
närmaste. I avvaktan på rekryteringen så arbetar Ann-louise Sorbring på timmar och
håller i några grupper samt tar kontakt med anhöriga som lämnat önskemål om att bli
kontaktade.
Kommunens stöd till anhöriga till äldre personer behöver utvecklas, gruppen av
anhöriga är så mycket vidare. Det behövs stöd till anhöriga med närstående som är
långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, som har funktionsnedsättning eller som har
missbruks- eller beroendeproblematik. En viktig uppgift är att utveckla ett
gemensamt förhållningssätt och ett bemötande så att anhöriga upplever att
kommunen möter, ser och lyssnar på dem.
Det handledningsmaterial som Socialstyrelsen arbetat fram kommer att vara ett stöd
för diskussionsfrågor. Så syftet är att anhörigstöd får genomslag, bli känd och
tillämpad. Det nationella målet är att alla anhöriga som har behov av stöd också ska
erhålla det. Vägledningen/handledningen riktar sig till politiker och chefer i
arbetsledande ställning inom hela socialtjänsten som ansvarar för implementering av
bestämmelsen.
Verksamheten för omsorgs avsikt är att framtida anhörigkonsulent får i uppdrag att
vara med och utveckla anhörigstödsarbetet att omfatta hela socialtjänsten.”
Bengt Torstensson (S) frågar:
”Jag har konstaterat att det inte blir någon simskola i Svanesund under sommaren
2014.
Detta berör mig och många andra väldigt illa.
Enligt uppgift beror det på att det inte gått att rekrytera simlärare.
Min fråga till dig är följande:
Kan du redogöra för hur rekryteringsprocessen gått till?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Frågan gäller hur rekryteringsprocessen går till vid anställande av simlärare till
föreningsdriven simskola.
Frågan har aktualiserats på grund av att det inte är någon simskola i Svanesund i år.
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Sedan några år tillbaka så har Svanesunds Segelsällskap varit ansvarig för
simskoleverksamheten men är utan simlärare i år.
I Orust kommun bedriver samhällsföreningar, idrottsföreningar och Röda korset
simskolor vilket har varit så under flera decennier. Föreningarna sjäva anställer
simlärare. Assistenter kan efter ansökan hos kommunen fås genom
sommararbetande ungdomar, som kommunen tillhandahåller, utan kostnad för
föreningen.
Det kommunala bidrager är 150 kr/deltagare i simskolan för elev som är
mantalsskriven i kommunen. Detta bidrag måste föreningen söka senast 1 oktober
samma år. Föreningarna kan också söka bidrag till utrustning såsom till exempel
våtdräkter och simdynor.
Kommunen har krav på att det måste finnas en ansvarsförsäkring.”
Anders Hygrell (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande:
” Min fråga gäller varför den ändrade detaljplanen för Lundens Industriområde inte
är genomförd eftersom det verkar som den har varit klar ganska länge.”
Svar på Anders Hygrells fråga kommer att lämnas på kommunfullmäktiges möte i
augusti.
__________
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KF§ 108
Anmälan av inkomna skrivelser
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (Stig
Samuelsson/Thomas Asker),
Dnr KS 2014:367
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige (Ingrid Nyström)
Dnr KS 2014:368
Motion om konsultkostnader Orust kommun – Jörgen Nielsen (S),
Dnr KS 2014:671
Protokoll från Länsstyrelsen, Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen, Dnr KS 2014:799
Motion om kommunalt VA för områden som mynnar ut i Stigfjorden m fl – Michael
Relfsson (FpO), Dnr KS/2014:983
Motion om bebyggbara industritomter – Michael Relfsson (FpO), Dnr KS/2014:984
__________
Kommunfullmäktige lägger anmälan till handlingarna.
_________

