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Övriga deltagare:
Roland Kindslätt, kommunchef
Michael Severin, kommunjurist
Alexander Hutter, ej tjänstgörande ersättare
Bertil Olsson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Stevander, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Anders Tenghede, ej tjänstgörande ersättare
Kristina Svensson, ej tjänstgörande ersättare
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2011-01-01 – 2014-12-31
Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
S
Fp
Fp
Fpo
Fpo
M
M
M
C
C
Mp

o Bengt Torstensson
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Hans Pernervik
o Els-Marie Ragnar
o Martin Göransson
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
M
M
Kd
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Hans Stevander
e Catarina Mellberg
e Ulf Sjölinder
e Michael Relfsson
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Omröstningsprotokoll
Ks § 249
ja nej
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

13

8
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avst

Ks §
ja nej

avst

Ks §
Ja nej
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Exp: Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2012:2151
§ 246
Medel till att bedriva skapande skola
I kultur och fritidsverksamheten ingår uppdraget att bedriva skapande skola, ett
projekt som man söker medel från Kulturrådet i Västra Götalandsregionen för att
genomföra. Eleverna ska bl.a. få ägna sig åt dans-, teater- konst- och bildskapande
tillsammans med olika kulturpedagoger men också att besöka olika kulturella
institutioner för att beskåda teater, dans, musik, film och kulturarv. En del av
kostnaderna ska även täcka transporter till evenemangen.
För att hantera denna verksamhet behövs det tillsättas en resurs som har kunskap
inom det aktuella området, som samordnar, söker pengar och arrangerar kultur i
skolan. Idag har det sköts med befintlig personal.
En personal med rätt kompetens har internrekryterats för projektanställning på 25 %
under läsåret 2012/13. För att kunna finansiera projektanställningen behöver medel
tillföras om 50 000 kronor under 2012 och 50 000 kronor under 2013.
Els-Marie Ragnar föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta
att hos kommunstyrelsen ansöka om medel, 50 000 kronor under 2012 och 50 000
kronor under 2013, ur den sociala investeringsfonden för att finansiera
projektanställningen som samordnare för Skapande skola.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Els-Marie Ragnars förslag.
_________
Bengt Johansson yrkar bifall till liggande förslag.
Veronica Almroth och Kerstin Gadde yrkar återremiss
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med hänvisning till arbetsutskottets beslut 2012-06-26 att framtaga riktlinjer för hur den
sociala investeringsfonden ska användas.
Ordföranden frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_________
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Exp: KF
KS/2012:1527
§ 247
Antagande av investeringsram 2013-2016
Beslutade och nya investeringar presenteras och gås igenom.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta en total investeringsram för 2013 om 150 mkr, varav affärsdrivande
verksamheten står för 39,5 mkr, och i övrigt enligt dokument daterat 2012-06-08.
Ärendet har därefter förelegat för information på kommunstyrelsen sammanträde
2012-06-13 § 163 och arbetsutskottets sammanträde 2012-06-27 § 76.
Som underlag finns en sammanställning från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2012-08-21.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna underlaget och återuppta ärendet på arbetsutskottet 2012-09-12.
_________
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
_________
Kommunstyrelsen beslutar
att efter genomgång på dagens sammanträde besluta i ärendet på sammanträde 201209-27.
_________
Investeringsramen är MBL-förhandlad 2012-09-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta en total investeringsram för 2013 om 150 mkr, varav affärsdrivande
verksamheten står för 39,5 mkr, och i övrigt enligt dokument daterat 2012-06-08.
Paragrafen justeras omedelbart.
_________
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Exp: KF
KS/2012:1829
§ 248
Inriktningsbudget 2013 med plan 2014 och 2015, budgetprinciper
Föreligger förslag enligt rubrik, daterat 2012-06-08.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta preliminär inriktningsbudget med resultat-, finans- och balansbudget för
2013.
_________
Ärendet föreligger för information på kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-13.
Bengt Johansson förslår kommunstyrelsen besluta att återuppta ärendet för beslut
vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att med bifall till Bengt Johanssons förslag lägga informationen till handlingarna.
_________
Arbetsutskottet överlägger kring budgetprinciperna.
Arbetsutskottet beslutar
att följande principer i budgeten ska gälla:
I budget för 2013 ska nettokostnadsredovisning ersättas av redovisning av intäkter
och kostnader.
I budget för 2013 ska hyreskostnader som fördelas ut i verksamheternas budget
innefatta kostnader för förebyggande och avhjälpande underhåll för fastigheter samt
avskrivning.
Tomma/disponibla lokalytor ska presenteras och en analys göras av möjligheten att
omfördela lokalanvändning så att hyrda lokaler ersätts av egna lokaler.
_________
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till inriktningsbudget till facklig förhandling.
_________
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Kommunstyrelsen beslutar
att efter genomgång på dagens sammanträde besluta i ärendet på sammanträde
2012-09-27.
_________
Investeringsramen är MBL-förhandlad 2012-09-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta preliminär inriktningsbudget med resultat-, finans- och balansbudget för
2013.
Paragrafen justeras omedelbart.
_________
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Exp: KF
KS/2012:1629
§ 249
Ränte- och amorteringsfritt lån för anläggande av konstgräsplan
Ansökan om bidrag för att anlägga en konstgräsplan inkom 2012-05-09.
Gilleby IF är i stort behov av en konstgräsplan för att kunna konkurrera med andra
idrottsklubbar. De klubbar som inte har eget konstgräs får hyra in sig hos andra
vilket är kostsamt.
Gilleby IF är beredda att satsa egna medel i form av eget kapital och eget arbete.
Enligt kalkyl från Gilleby IF ligger kostnaderna på ca 2 232 000 kr varav Gilleby IF
satsar 455 000 kr. Klubben kommer också att fortsätta söka de bidrag som finns att
söka hos RF, Svenska Fotbollförbundet och Västsvenska Idrottsförbundet.
Stala IF anlade 2009 en konstgräsplan där man fått kommunala bidrag om ca 900
tkr.
Bo Andersson förslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bengt Torstensson, med instämmande av Bo Andersson och Veronica Almroth,
föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för ett framtagande av ett
enhetligt regelverk för samtliga motsvarande ärenden bl.a. med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2011-06-30 § 104.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
_________
Kommunstyrelsens ordförande föreslår, efter viss intern beredning av ärendet,
kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1,3 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gilleby IF ett ränte- och amorteringsfritt lån om 1 miljoner kronor, till
anläggande av konstgräsplan, att finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.

Orust kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2012-09-27

Veronica Almroth, Bengt Torstensson och Kerstin Gadde yrkar på återremiss av
ärendet samt ett framtagande av ett enhetligt regelverk.
Ordföranden frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs.
Följande propositionsordning gäller:
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar
nej”.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Kommunstyrelsen bifaller således Bo Anderssons förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
________

