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Kommunfullmäktige 2010-2014
Deltagarförteckning

Omröstningsprotokoll
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Roger Hansson (S)
Catharina Bråkenhielm (S)
Bengt Torstensson (S)
Kerstin Gadde (S)
Elsie-Marie Östling (S)
Catarina Mellberg (S)
Jörgen Nielsen (S)
Agneta Melin (S)
Anders Fröjdö (S)
Alexander Hutter (S)
Bertil Olsson (S)
Lotta Husberg (S)
Rolf Sörvik (S)
Inger Heimburger (S)
Maud Simonsson (S)
Anne-Marie Petersson (S)
Otto Jungermann (S)
Ingrid Cassel (M)
Rolf Asplund (M)
Birgit Strömberg (M)
Anders Hygrell (M)
Sofia Hygrell (M)
Mats Överfjord (M)
Lisbeth Arff (M)
Martin Göransson (M)
Nils-Erik Holmström (M)
Bengt R Johansson (M)
Hans Pettersson (M)
Bodil Näslundh (M)
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Hans Pernervik (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Anders Wingård (FO)
Michael Relfsson (FO)
Orvar Martinsson (Oberoende)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Anita Andrén Lum (FO)
Mats Arvidsson (FO)
Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
Irma Sjölinder (FP)
Tomas Nyberg (FP)
Pernilla Tolleson (FP)
Ulf Sjölinder (FP)
Catharina Eriksson (FP)
Eva Karlsson (FP)
Bengt Johansson (C)
Thomas Ivarsson (C)
Birthe Hellman (C)
Johan Stein (C)
Eva-Lotta Westergren (C)
Stig Samuelsson (C)
Sven Olsson (MP)
Kristina Svensson (MP)
Johan Söderpalm (MP)
Marie Hedberg (MP)
Jörgen Emanuelsson (MP)
Leif Apelgren (Oberoende)
Christer Almlöf (KD)
Kajsa-Karin Andersson (KD)
Anders Tenghede (V)
Anna Hatt (V)
(SD)
Bengt Olsson (OP)
Keith Johansson (OP)
Thore Svensson (OP)
Bo Andersson (Ober)
Lars-Åke Gustavsson (Ober)
Summa
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KF § 1

KS/2006:134

Rivning av Saras lada, Henån 1:45 samt rivning av Henån 1:230 och Henån
1:287
Det har till kommunen inkommit önskemål om att Orust kommun ska ta fram ett
underlag för en eventuell upprustning och drift av Saras lada. Önskemål finns om att
bedriva olika former av kulturverksamhet i ladan t.ex. handels- och hantverkshus.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2012-11-21 § 118, att överlämna ärendet
till utskottet för samhällsutveckling för yttrande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-03-20 § 68 att ställa sig bakom
yttrandet från Förvaltningsområde samhällsutveckling om att riva Saras lada samt ge i
uppdrag till planavdelningen att ta fram förslag på vad som kan göras med området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-24 § 70 att återremittera ärendet
till utskottet för samhällsutveckling för en skyndsam hantering av planavdelningens
utredning med förslag på vad som kan göras på området.
Syftet är utreda frågan om rivning av Saras lada, Henån 1:45, och byggnaderna inom
Henån 1:230 och 1:287 samt ta fram ett förslag av vad som kan göras med platserna.
Saras och Karins hus är en viktig del av Henåns centrum och identitet. Tillsammans
med Saras lada skapar de ett intimt gårdsrum vilket är en välbesökt grönyta med
sittmöjligheter och utrymme för både midsommarfirande och gruppträning. Saras
lada spelar här en viktig roll som rumsskapande element och avgränsning mot torget
samtidigt som byggnaden i sig själv är i dåligt skick och av mindre betydelse för
miljön.
Förvaltningsområde samhällsutvecklings tidigare yttrande om att riva Saras lada
bygger på ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv då en renovering bedöms kostsam
samt med beaktande av en väntad framtida höjd havsnivå i Henån.
En rivning av ladan innebär att gårdsrummet ändrar karaktär och förlorar en del av
de kvaliteter som finns idag och en ersättningsbyggnad bör därför uppföras på
platsen. Denna kan med fördel utföras med samma yttre form och proportioner som
Saras lada och ges en matt faluröd färg. Byggnaden kan i bottenplan utnyttjas för en
publik verksamhet vilket ytterligare skulle stärka gårdsrummets roll som en grön
tillflyktsplats i Henåns centrum.
Arbetet pågår med att utreda konsekvenser och möjliga åtgärder kopplade till en
framtida höjd havsnivå och ökad översvämningsrisk för Henån. Utredningen
kommer att utgöra planeringsunderlag för en ny detaljplan för Henån centrum. I
arbetet med detaljplanen kommer man att ta ett helhetsgrepp på Henåns centrum
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och dess framtida utveckling. En byggrätt, motsvarande Saras lada form och
placering bör då finnas med.
I avvaktan av ny detaljplan föreslås att området utnyttjas som ett grönt komplement
till Henåns torg med planteringar, utökade sittmöjligheter samt lekytor. Henåns
centrum saknar en lekplats och i samband med rivningen av Saras lada kan detta
uppföras. Henåns företagarförening har enligt möte 2013-09-25 ställt sig positiva till
att finansiera denna. Lekplatsen kan kvarstå även då en ny byggnad uppförs då
scenen kan få en ny placering i området.
Inom Henåns centrum finns även de nedgångna byggnaderna på Henån 1:230 och
1:287 (det gamla reningsverket) vilka idag står tomma eller hyrs ut på
rivningskontrakt. Som besökare till Henåns centrum, framförallt om man kommer
sjövägen, möts man av dessa byggnader som idag står och förfaller. Områdets
framtida användning kommer att utredas i arbetet med detaljplanen för Henåns
centrum. I avvaktan på detaljplanen kan man genom att riva byggnaderna utnyttja
området som grönyta och rekreationsareal vilket är till bättre gagn för både besökare
och boende i området.
I avvaktan på ny detaljplan föreslås att information om planprocessen samt hur
områdena kan komma att användas framöver finns tillgängligt i Henåns centrum.
Arbetet med detaljplanen för Henåns centrum bedöms kunna inledas under 2013.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, för egen del, beslutar
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling, samt
att återkomma med finansieringsförslag för rivning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka rivningen av Saras lada, Henån 1:45, samt iordningställa området som
grönyta, samt
att riva gamla brandstationen, Henån 1:287, och reningsverket, Henån 1:230 och
iordningställa området som grönyta.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Bo Andersson (-), Kristina Svensson (MP), Roger Hansson (S), Lars-Åke Gustavsson
(-) och Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka rivningen av Saras lada, Henån 1:45, samt iordningställa området som
grönyta, samt
att riva gamla brandstationen, Henån 1:287, och reningsverket, Henån 1:230 och
iordningställa området som grönyta.
__________
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KF § 2

KS/2014:31

Information om kulturveckan
Kulturveckan på Orust ägde rum 27 oktober till 2 november 2013. Arrangemanget
uppvisade ett brett samarbete mellan många intressenter av kultur i alla dess former
och för alla åldrar.
Eleverna Viktor, Albin och Gustav Edenmyr, tre syskon med stort intresse för film,
dokumenterade kulturveckans aktiviteter under höstlovet. Femton timmars
inspelning resulterade i en sex minuters kortfilm, som mycket träffsäkert visade
evenemanget som besöktes av uppemot tusen besökare.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Framtidsgruppen

KF § 3

KS/2014:31

Presentation av Framtidsgruppen samt beslut om genomförande av
visionsprocess.
Framtidsgruppen består av 9 ledamöter och 5 ersättare där ledamöterna representerar
politiska partier i kommunfullmäktige.
Framtidsgruppen, startade 2013-05-15 och ersatte de tre tidigare
beredningsgrupperna. Gruppen skall arbeta med kommunens långsiktiga mål- och
visionsarbete, omvärldsbevakning och långsiktig planering inom lärandet, omsorgen
och samhällsutveckling liksom miljösektorn.
Gruppens förslag till visionsprocess omfattar bland annat framtagande av underlag
till ny översiktsplan (ÖP) samt en blå översiktsplan, en möjlighet till initiativ att
avgöra hur kommunens havsområde ska användas.
Lars-Åke Gustavsson (-) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutade
att kommunstyrelsen, tillsammans med styrgruppen, under 2014 vidtar förberedelser
för en visionsprocess för genomförande under 2015.
__________
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KF § 4
Interpellationer och frågor
Claes Nordevik (FP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
”Vid KS den 11 sept 2013, som anmälningsärende enligt § 259 nr 815, informerades
Ks att Markus Larsson tillträder som tillförordnad räddningschef från 2013-07-17.
Nu har det gått 5 månader sedan beslutet fastställdes. Men ingen fast anställd
räddningschef.
1. Hur ser planerna ut för att rekrytera en ny räddningschef för Orust ut?
2. Finns det planer för ett samarbete mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn
och Orust?
3. Har det förts några dialoger med Stenungsund och Tjörn om ett eventuellt
samarbete för Orust del?
4. Har det genomförts någon utredning om ett eventuellt samarbete i denna
fråga?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
”Marcus Larssons förordnande går ut i mars i nuläget. Under hösten har ett
omorganisationsarbete på förvaltningsområde samhällsutveckling (SU)
processats. Detta har samverkats den 9 januari 2014. Det innebär att enheten för
Skydd och säkerhet upplöses (enhetschefstjänsten försvinner) och att
Räddningstjänsten blir enhet direkt under förvaltningsområdeschefen.
Räddningschefen kommer således sitta i SU ledningsgrupp.
Säkerhetssamordnaren flyttas till Förvaltningsområdeschefens stab. Tjänsten som
Räddningschef utannonseras inom kort.
Två möten har skett under hösten med Tjörns resp. Orust Räddningstjänster för
att diskutera samverkansfrågor. En kartläggning av möjligheter och hot (SWOT)
har genomförts och kommer att presenteras på Utskottet samhällsutveckling 15
januari.”
__________
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Bengt Torstensson (S) frågar ordförande i utskottet för Samhällsutveckling:
” Måndagen den 9 december 2013 var det dåligt väglag i Svanesund.
Denna dag skall det hämtas kompost, återvinningssäck och tidningshämtning hos
oss.
Ingen renhållningsbil kom denna dag, så jag tänkte att den kommer väl någon annan
dag i stället. Men så blev det inte.
Den 17 december var det så mycket i kärlen att jag ringde till Fraktkedjan Väst och
frågade vad som händer eller vad som inte händer.
Jag fick beskedet att det varit så dåligt väglag den 9 december att hämtningsbilen inte
kunnat ta sig fram till vår fastighet. Vägunderhållet sköts av Centrala Svanesunds
Vägförening.
Jag åkte därför till Timmerhultsanläggningen för att hämta sopsäck modell större att
lägga delar från den nu till bristningsgränsen fyllda återvinningssäcken.
Samtidigt träffade jag ”vår chaufför” och jag hade ett samtal med honom om
hämtningsrutinerna.
Kommer inte återvinningsfordonet fram blir det ingen hämtning förrän nästa
ordinarie hämtningstillfälle. Ingen back-up alls.
Däremot kommer jag och hämtar kompost på söndag 22 december i stället för
måndag 23 december.
Tisdagen den 7 januari 2014 kommer återvinningsbilen och hämtar tre välfyllda
återvinningssäckar samt tömmer behållaren för tidningsavfallet.
Mina frågor till dig är följande:
Är det rimligt att inte kunna bli av med sin återvinningssäck på 57 dagar?
Borde inte entreprenören ha någon form av back-up för liknande situationer?”
Ordförande i utskottet för Samhällsutveckling återkommer med svar på
kommunfullmäktiges möte 2014-02-13.
_________
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KS/2014:38

Revisionen informerar
Revisionen redovisade granskningsrapport av kommunens försäkringsskydd för
ansvar, person, sakskada, motorfordon och tjänstereseförsäkring.
Delvis nya sakförsäkringsunderlag tas fram. I rapporten framkommer att nuvarande
försäkringsbild för kommunen har blivit avsevärt mer transparent och den handläggs
av kunnig personal. Frågor beträffande giltighet, skadeersättning och självrisker har
numera överförts till Upphandlingen.
__________
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KS/2014:39

Information om Henåns skola
Nu är det klart vilka som får uppdragen att dels åtgärda golven och att dels se över
ventilationen. Anbuden har utvärderats och igår onsdagen den 15 januari beslutade
utskottet för samhällsutveckling av välja de två leverantörerna.
Det blir PEAB som ska åtgärda golven och Bengt Dahlgren Göteborg AB som fått
uppdraget att utreda ventilationen.
Idag den 16 januari förberedde först kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter
kommunstyrelsen ett ärende till Kommunfullmäktige med begäran om pengar till
åtgärderna.
Förslaget som Kommunfullmäktige ikväll ska ta ställning till, innebär att 17 miljoner
anslås till åtgärderna. Om Kommunfullmäktige beslutar om detta, kommer arbetet
att starta så snart som möjligt.
Formalia kring överbesiktningen inte klara
Det ska göras en överbesiktning av Henåns skola, vilket NCC begärt. Parterna är inte
överens om vem som ska vara ordförande för överbesiktningen. Kommunen vill ha
en person med byggteknisk kompetens medan NCC vill ha en person med juridisk
kompetens. Det blir nu Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut som avgör
frågan. Vi har till den 24 januari att framföra våra argument.
Stämningsansökan kompletteras
Under hösten lämnade kommunen in en stämningsansökan mot NCC på 15 miljoner
kronor för extra kostnader för lokaler, skolskjutsar med mera fram till och med
oktober. Eftersom kostnaderna fortsatt så kommer nu stämningsansökan att
kompletteras med ytterligare drygt 3 miljoner kronor som avser tiden fram till
årsskiftet.
__________
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Exp:
Ekonomienheten

KF § 7

KS/2012:2615

Medel för att genomföra handlingsplan och åtgärdsförslag för Henåns skola
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-30 § 294 att tillstyrka genomförandet av
handlingsplan och åtgärdsförslag enligt PM daterat 2013-10-29, samt att ärendet ska
återkopplas till kommunstyrelsen då upphandlingarna är effektuerade
för definitivt ställningstagande avseende de finansiella insatserna för att få skolan i
användbart skick.
Sedan beslutet om handlingsplan och åtgärdsförslag fattats har 2 stycken
upphandlingar effektuerats, dels beträffande golvarbetena och dels avseende
ventilationsgranskningen.
Resultatet av dessa upphandlingar gav möjligheten att sammanställa en totalkalkyl för
de beslutade åtgärderna och i enlighet med det tidigare beslutet återkopplas ärendet
nu till kommunstyrelsen för definitivt ställningstagande avseende de finansiella
insatserna för att få skolan i användbart skick.
Den totala nivån för kalkylen landade på 17 miljoner kronor. Medlen som används
för åtgärderna kommer senare att i den rättsliga processen återkrävas av NCC.
Kalkylerna för golven baseras på värsta fallet, d v s allt måste bytas och även kostnad
för spärrskikt finns med. Skulle det däremot visa sig att det behövs ventilerade golv,
är denna kostnad inte med i kalkylen, utan detta är i så fall en sak som vi får
återkomma med.
När det gäller kostnaden för ventilation är inte kostnader med för de eventuella
åtgärder som denna utredning kommer fram till, utan det är en fråga som får tas upp
till prövning den dag man vet resultatet av utredningen.
Inom akustikdelen är det också idag för tidigt att säga något om eventuella
åtgärdskostnader, ty om återgärder behövs eller inte beror helt och håller på om
golvmaterialen ändras eller ej.
Kostnad för konsult är dock med i kalkylen, men inte kostnaden för eventuella
framtida åtgärder.
Inom området övriga kostnader för genomförandet ligger kostnader som härrör sig
till tömning av skolan till tillfälliga lagerlokaler samt återflyttning och provtagningar
av luften i inomhusmiljön samt provtagning av fuktighet mm i golven.
Att i dagsläget uppskatta vilka delar av ovan nämnda kostnader som faller under
underhållsåtgärder respektive investeringar är en omöjlighet att sia om, utan detta får
avgöras från fall till fall under arbetets genomförande. Därför är det oerhört viktigt
att man håller en extremt noggrann uppföljning av projektets genomförande, så att
all redovisning blir exakt redan från början.
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Kommunens budgeterade resultat år 2014 uppgår till 20 miljoner kronor.
Balanskravsresultatet 2014 (efter justeringar för affärsdrivande verksamhet med 0,7
miljoner kronor samt realisationsvinster på försäljning av fastigheter med 7 miljoner
kronor) uppgår till 13,9 mkr. Efter reservering av ovanstående medel till
kommunstyrelsens förfogande för åtgärder i Henåns skola för 17 miljoner kronor
hamnar kommunens resultat på ett negativt balanskravsresultat på -3,3 miljoner
kronor. Om balanskravsresultatet ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt
kommunallagen 8 kap 5 a § återställas under de närmast följande tre åren.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-14 § 184 om avsättning och riktlinjer för
resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunfullmäktige kan besluta om disponering ur
RUR för att täcka det eventuella negativa balanskravsresultat som uppstår.
Avsättningen uppgår till 38,9 miljoner kronor före eventuell disponering år 2013
och/eller 2014.
Tre av fyra finansiella mål för 2014 uppnås inte på grund av det nya budgeterade
resultatet på -3,3 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 101 att medge nyupplåning inom en
låneram upp till 110 miljoner kronor det vill säga att öka kommunens skulder under
år 2014, med högst 110 miljoner kronor. För de åtgärder som ska genomföras
föreslås kommunens låneram höjas med motsvarande 17 miljoner kronor till en total
låneram på 127 miljoner kronor.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-01-14.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna omedelbar igångsättning av projektet och uppdra till kommunchefen
att verkställa föreslagna åtgärder, under förutsättning att medel beviljas av
kommunfullmäktige.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att reservera 17 miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande för genomförande
av åtgärderna, från kommunens budgeterade resultat 2014, och
att godkänna ett undantag år 2014 från det övergripande finansiella målet;
kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande
verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag,
och
att godkänna undantag från målet om självfinansieringsgraden avseende investeringar
2014, och
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att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet år 2014,
och
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett eventuellt
negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för resultatutjämningsreserv, och
att upphäva sitt beslut 2013-06-27 § 101 avseende upplåningsram för 2014, samt
att för 2014 medge nyupplåning inom en låneram upp till 127 miljoner kronor, det
vill säga öka kommunens skulder under år 2014, med högst 127 miljoner kronor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
___________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag med följande tilläggsförslag;
Kommunfullmäktige beslutar
att utifrån ny uppkommen situation revidera beslutad budget för att kunna anpassa
kostnad- och investeringsvolymen under 2014 för att uppnå lägst nollresultat.
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till utskottets förslag med följande tilläggsförslag;
Kommunfullmäktige beslutar
att höja kommunens investeringsram från 167,5 till 184,5 miljoner kronor.
Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till Ingrids Cassels tilläggsförslag och avslag till
Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Kristina Svensson (MP), Kerstin Gadde (S), Lotta Husberg (S) och Alexander Hutter
(S) yrkar bifall till Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Ordföranden frågar om Bengt Johanssons tilläggsförslag ska läggas till utskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Bengt Johanssons tilläggsförslag röstar ja”
”Den som röstar mot Bengt Johanssons tilläggsförslag röstar nej”

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster, kommunstyrelsen bifaller
således Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Ordföranden frågar om även Ingrid Cassels tilläggsförslag ska läggas till utskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ingrid Cassels tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Ingrid Cassels tilläggsförslag röstar ja”
”Den som röstar mot Ingrid Cassels tilläggsförslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 4 ja-röster och 9 nej-röster, kommunstyrelsen avslår således
Ingrid Cassels tilläggsförslag.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna omedelbar igångsättning av projektet och uppdra till kommunchefen
att verkställa föreslagna åtgärder, under förutsättning att medel beviljas av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att reservera 17 miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande för genomförande
av åtgärderna, från kommunens budgeterade resultat 2014, och
att godkänna ett undantag år 2014 från det övergripande finansiella målet;
kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande
verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag,
och
att godkänna undantag från målet om självfinansieringsgraden avseende investeringar
2014, och
att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet år 2014,
och
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett eventuellt
negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för resultatutjämningsreserv, och
att upphäva sitt beslut 2013-06-27 § 101 avseende upplåningsram för 2014, och
att för 2014 medge nyupplåning inom en låneram upp till 127 miljoner kronor, det
vill säga öka kommunens skulder under år 2014, med högst 127 miljoner kronor,
samt
att höja kommunens investeringsram från 167,5 till 184,5 miljoner kronor.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Veronica Almroth (FP), Claes Nordevik (FP), Ingrid Cassel (M) och Anders Hygrell
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingrid Cassels tilläggsförslag.
__________
Bengt Johansson föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag men med ändringen att ta bort sista att-satsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att reservera 17 miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande för genomförande
av åtgärderna, från kommunens budgeterade resultat 2014, och
att godkänna ett undantag år 2014 från det övergripande finansiella målet;
kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande
verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag,
och
att godkänna undantag från målet om självfinansieringsgraden avseende investeringar
2014, och
att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet år 2014,
och
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett eventuellt
negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för resultatutjämningsreserv, och
att upphäva sitt beslut 2013-06-27 § 101 avseende upplåningsram för 2014, och
att för 2014 medge nyupplåning inom en låneram upp till 127 miljoner kronor, det
vill säga öka kommunens skulder under år 2014, med högst 127 miljoner kronor.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
T-A Arby
OKFS
KF § 8

KS/2013:714

Medborgarförslag om återinförande av allmänhetens frågestund
Tor-Anders Arby föreslår i medborgarförslag 2013-05-15 att allmänhetens frågestund
ska återinföras vid kommunfullmäktiges sammanträden med modifieringen att
frågeställaren inte behöver vara närvarande om frågan är av allmänt intresse.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29 § 143 att ta bort § 39, som reglerar
Allmänhetens frågestund, ur kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktiges presidium anser att så som frågestunden är utformad och
fungerar nu, tar den allt mer tid från kommunfullmäktiges formella sammanträde. Att
begränsa och korta ner möjligheten till frågor har inte bedömts vara en framkomlig
väg då hela poängen är att allmänheten ska kunna ställa alla frågor man har behov att
stämma av med sina folkvalda – givetvis, med undantag av enskilda ärenden och
myndighetsärenden. För att kunna ha kvar frågestunden i sin helhet kan ett sätt
istället vara att flytta den till Träffpunkt Orust-mötena, som i grunden är avsedda för
samma sak.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-14.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att stå fast vid beslut fattat 2013-08-29 § 143 att ta bort § 39 ur kommunfullmäktiges
arbetsordning, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
Veronica Almroth yrkar bifall till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Veronica Almroth (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Lars-Åke Gustavsson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att stå fast vid beslut fattat 2013-08-29 § 143 att ta bort § 39 ur kommunfullmäktiges
arbetsordning, samt
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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KF § 9

KS/2013:1337

Medborgarförslag om utvecklad revisionsprocess
Gunnar Persson föreslår i ett medborgarförslag inkommet 2013-08-13 att Orust
kommun föreslår Fyrbodalsregionen att utreda förutsättningar och möjligheter till att
bilda ett exempelvis ”Fyrbodals kommunrevisionsverk”.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29 § 128 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-04.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till att förslaget förutsätter en lagändring och att kommunen därmed
inte kan besluta i frågan, avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottet förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänsyn till att förslaget förutsätter en lagändring och att kommunen därmed
inte kan besluta i frågan, avslå medborgarförslaget.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Exp:
Evert Eriksson

KF § 10

KS/2013:948

Medborgarförslag om reparation av Edshultshalls ångbåtsbrygga
I medborgarförslag från Evert Eriksson daterat 2013-05-20 föreslås att beslutade
medel till reinvestering hamnar (kommunfullmäktiges beslut 2012-04-25 § 63)
används till ångbåtsbryggan i Edshultshall och inte till andra bryggor eller hamnar
enligt följande: 500 tkr reserveras för år 2013 till ångbåtsbryggan Edshultshall.
1000 tkr reserveras per år för år 2014 till och med år 2017 till ångbåtsbryggan
Edshultshall.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 104 att överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut.
I nytt medborgarförslag från Evert Eriksson daterat 2013-09-21 föreslås att
reparation av ångbåtsbryggan i Edshultshall omedelbart startar till ett belopp av totalt
800 tkr. Ärendena sammanförs under diarienummer 2013:948.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-26 § 163 att översända ärendet till
kommunstyrelsen för beredande.
Under år 2013 har, till och med augusti, 237 tkr använts av årets reinvesteringsmedel
som riktade åtgärder till ångbåtsbryggan Edshultshall. Utöver det, var mening att
ytterligare drygt 300 tkr skulle användas till byggnation av en ny toalett- och
duschbyggnad. Bygglovet överklagades och därför har inte bygget kunnat
genomföras.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 102 att anta investeringsbudget 2014
med plan 2015 och 2016 enligt förslag daterat 2013-06-11. Förslaget innehåller bl.a.
att sammanlagt 3 500 tkr är reserverade till investering i ångbåtsbryggan Edshultshall
för år 2014.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-09-04.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-09-04, anse medborgarförslaget vara
besvarat.
_________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-09-04, anse medborgarförslagen vara
besvarade.
__________
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-09-04, anse medborgarförslagen vara
besvarade.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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KF § 11

KS/2013:910

Motion om utgivning av kommunalt informationsmaterial
Birgit Strömberg, Moderaterna föreslår i motion 2013-05-15 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett kommunalt
informationsmaterial av den typ som ges ut på Tjörn med ett antal nummer per år.
I mitten av 90-talet gavs Orustkommunikén ut som tidning med två nummer per år.
Det var ett omfattande arbete samtidigt som det var långa ledtider för att ge ut
tidningen. I stället blev Orustkommunikén ett månatligt hushållsutskick (A4- blad)
som kommer med 10 nummer per år. Samtliga nyheter som skrivs i kommunikén
publiceras även på webbsidan för att få ytterligare uppmärksamhet. På samma sätt
gör vi med Företagsinformation som är ett nyhetsblad som går till företagen. Detta
blad ges ut sex till sju gånger per år. Vårt turistbolag Södra Bohuslän turism AB har
också produktion av olika trycksaker som magasin, evenemangsbilagor och kartor.
Det har några gånger under åren gjorts temanummer i den mån det har funnits
resurser och behov.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-10-28.
Kristina Svensson med instämmande av Hans Stevander föreslår kommunstyrelsen
besluta att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nuvarande riktlinjer
för kommunikation bland annat med hänsyn till hur vi styr produktion av trycksaker
och tidningsalster ur ett helhetsperspektiv.
Kristina Svensson med instämmande av Hans Stevander föreslår
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse
motionen besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att se över nuvarande riktlinjer för
kommunikation bland annat med hänsyn till hur vi styr produktion av trycksaker och
tidningsalster ur ett helhetsperspektiv.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
__________

Orust kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd, att se över nuvarande riktlinjer för
kommunikation bland annat med hänsyn till hur vi styr produktion av trycksaker och
tidningsalster ur ett helhetsperspektiv, anse motionen besvarad.
__________

