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Anders Wingård (FO)
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Orvar Martinsson (FO)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Malin Svensson (FO)
Anita Andrén Lum (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)
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Stig Samuelsson (C)
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Kristina Svensson (MP)
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Marie Hedberg (MP)
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KF § 164
Allmänhetens frågestund
Det fanns inga frågor till dagens frågestund.
__________

KS/2012:207

4
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Dnr 2012:2615

Information om Henåns skola
Bengt Johansson (C), Kristina Svensson (MP) samt Roland Kindslätt, kommunchef
informerade om AK-konsults fördjupade rapport. Ett åtgärdsförslag kommer om fem
veckor, då nytt informationsmöte kommer att hållas.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Samtliga utskott
Miljö- och byggnadsnämnden
KF § 166

KS/2012:2457

Delårsberättelse och prognos 3 - helår 2012
Ekonomichef ger information om upprättad delårsberättelse med prognos 3.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår Kommunstyrelsen besluta enligt liggande
förslag med tillägget att Kommunstyrelsen för egen del beslutar ge kommunchefen i
uppdraget att omedelbart arbeta fram adekvata förslag till förändring för att få budget
i balans vid årets slut.
Veronica Almroth yrkar på återremiss för att komplettera med ett uppdrag till
kommunchefen om att få budget i balans.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så ska ske.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten,
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med Budget 2013 med plan 2014 och 2015,
att ge utskott/nämnd i uppdrag att komma med adekvata förslag till förändring för att
få budget i balans vid årets slut, samt
att Kommunstyrelsen för egen del beslutar att ge kommunchefen uppdraget att
omedelbart arbeta fram adekvata förslag till förändring för att få budget i balans vid
årets slut.
Folkpartiet genom Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Socialdemokraterna genom Bengt Torstensson lämnar in protokollsanteckning:
”Vi noterar enbart informationen om läget och konstaterar en total brist på åtgärder,
undantag hanteringen av AFA-pengar som vi i S vill hantera annorlunda”.
__________
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Bengt Torstensson (S) och Veronica Almroth (FP) yrkar avslag till kommunstyrelsens
förslag.
Lars-Åke Gustavsson (M), Sven Olsson (MP) samt Bengt Johansson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten,
att lägga prognosen till grund för den finansiella planeringen i samband med det
fortsatta arbetet med Budget 2013 med plan 2014 och 2015,
att ge utskott/nämnd i uppdrag att komma med adekvata förslag till förändring för att
få budget i balans vid årets slut, samt
att Kommunstyrelsen för egen del beslutar att ge kommunchefen uppdraget att
omedelbart arbeta fram adekvata förslag till förändring för att få budget i balans vid
årets slut.
__________
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KS/2012:210

Revisorerna informerar
Revisorerna har i sitt utlåtande om delårsrapporten varit kritiska i sin bedömning.
Kommunens verksamhetsmässiga uppföljning, utvärdering och styrning är i stort
behov av utveckling.
__________
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling
OKFS
KF § 168

KS/2012:2411

Ny gemensam taxa för parkeringar i Orust kommun
På västra Orust i tättbebyggda samhällen finns det inte tillräckligt med parkeringar.
Orust kommun hyr ut två typer av parkeringsplatser, parkering i hamnområden och
parkering i övriga områden. Taxorna är olika beroende på var p-platserna finns. Pplatserna i hamnen kostar enligt nuvarande taxa 940 kronor/år (maj - september)
och övriga p-platser 1 750 kronor/år (maj-september).
Enligt beslut 2008-05-29, dnr 2008:424, om boendeparkering i Stocken gällande pplatser vid hamnen i Hälleviksstrand är avgiften 1 750 kronor per säsong (majseptember). Dessa platser tillhör inte hamnverksamheten.
Jämförelser med andra kommuner har genomförts men på grund av olika
omständigheter kan man inte få fram direkt jämförbara taxor, undantaget
boendeparkering i Lysekil, som kostar 1 875 kronor per säsong. Sotenäs kommun
gör ingen skillnad beroende på om det är grus, grus/gräs eller asfalterad parkering.
En effekt blir dock att 109 befintliga avtal behöver skrivas om. Detta innebär
administrativ tidsåtgång. Uppsägningen måste ske senast den 31/12 avseende
hamnen.
För att inte diskussioner angående nyttjandegrad skall uppkomma föreslås att endast
helårsparkeringar skall förekomma (undantaget där automater finns).
Parkeringsplatserna vid Tuvesvik bedöms kosta ca 2 800 kr inkl. drift med en ränta
på 4 %.
2 800 kr/år och plats skulle täcka Orust kommuns driftkostnader för övriga
parkeringar.
Beräknad kostnad inkluderar snöröjning vid behov.
Översynen syftar till att få likvärdiga taxor för parkeringar i hela kommunen. Detta
gäller för alla parkeringar som redan har en taxa och för nya parkeringsplatser som
skapas i framtiden.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att beslut om avgifter för biluppställning inom kommunens hamnområde antagna av
kommunfullmäktige 1991-11-14 § 124 upphör att gälla, samt
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att beslut om antagande av boendeparkeringsavgift antaget av kommunfullmäktige
2007-04-26 § 40 (Tuvesvik) upphör att gälla, samt
att beslut om införande av nytt område för boende parkering i Stocken antaget av
kommunfullmäktige 2008-05-29 § 65 upphör att gälla, och
att anta en enhetlig taxa för kommunala parkeringsplatser i hela kommunen om
2 800 kr/år exkl moms, som indexuppräknas enligt konsumentprisindex med juli
månad som basmånad, inkl. snöröjning där behov finns.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar, enligt Bo Anderssons förslag, föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att beslut om avgifter för biluppställning inom kommunens hamnområde antagna av
kommunfullmäktige 1991-11-14 § 124 upphör att gälla,
att beslut om antagande av boendeparkeringsavgift antaget av kommunfullmäktige
2007-04-26 § 40 (Tuvesvik) upphör att gälla,
att beslut om införande av nytt område för boende parkering i Stocken antaget av
kommunfullmäktige 2008-05-29 § 65 upphör att gälla,
att anta en enhetlig taxa för kommunala parkeringsplatser i hela kommunen om
2 800 kr/år exkl moms, som indexuppräknas enligt konsumentprisindex med juli
månad som basmånad, inkl. snöröjning där behov finns, samt
att en redaktionell ändring görs i tjänsteskrivelsen för att förtydliga den, det vill säga
stryka bisatsen ”…för övriga parkeringar”.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
KF § 169

KS/2006:170

Godkännande av avtal för förskottering av väg 160, delen Säckebäck-Varekil
Avtal har upprättats mellan Orust kommun och Trafikverket angående byggande
och finansiering av väg 160, delen Säckebäck-Varekil i Orust kommun.
Trafikverkets medel om 85 miljoner kronor avser finansiering av vägens ombyggnad.
Objektet ingår i regional infrastrukturplan för Västra Götaland 2010 – 2021 med
planerad byggstart 2018-2021. Objektets totalkostnad enligt plan är 85 miljoner
kronor i prisnivå 2009.
Aktuell totalkostnad är 101,3 miljoner kronor i löpande pris. Byggstart med
förskottering beräknas ske 2013.
Skälen för behovet av förskottering är att de regionala parterna är överens om den
stora samhällsekonomiska nytta som fås genom en ombyggnad av vägen, i ökad
trafiksäkerhet och förbättra framkomlighet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal för förskottering av objekt väg 160, delen Säckebäck-Varekil.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________
Lars-Åke Gustavsson (M) och Bo Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal för förskottering av objekt väg 160, delen Säckebäck-Varekil.
__________
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Exp:
Ekonomienheten
Verksamheten för samhällsutveckling
KF § 170

KS/2012:1865

Beviljande av medel för värmeanläggning m m till Ellös-Parken
Ellös Parken sköts via ideella krafter. Genom åren har diverse bidrag från
Länsstyrelsen, Boverket m fl samt ett årligt underhållsbidrag på 25.000 kronor från
Orust kommun gjort att underhåll och upprustning klarats. Byggnaden är gammal och
har blivit utsatt för väder och vind och värmeledningarna i huset är över 60 år gamla
och täta.
Under ett antal åt har föreningen haft en hyresgäst, men inte längre, och har tack vare
bland annat hyresintäkter kunnat köpa ett trettiotal fönsterkassetter som ännu inte
blivit monterade.
Ansökan har inkommit om medel för inköp av ytterligare fönsterkassetter (7 st),
entrédörr samt inköp av spis, köksfläkt och tvättmaskin samt ny värmeanläggning
(offert finns från Ventilationsutveckling AB på 85.900 kronor). Det som är mest akut
är värmeanläggningen då den gamla inte håller en vinter till. Diskussioner har förts
med representanter för styrelsen för Ellös Parken och en av föreningarna som har
verksamhet i byggnaden.
Verksamheten för samhällsutvecklings bedömning är att montering av de fönster som
redan är inköpta av Ellös Parken, kan utföras av kommunens arbetslag via
Arbetsmarknadsenheten när lämplig tid infinner sig. Föreningen har dock inte hunnit
ta fram offert på inköp av 7 st fönsterkassetterm entrédörr, spis, köksfläkt och
tvättmaskin i dagsläget men önskar att kommunen behandlar den frågan separat
eftersom det mest akuta för föreningen är installation av värmepump/luftkonditionering – allt enligt framtagen offert på 85.900 kronor. I dagsläget har verksamhetens
medel för bidrag till liknande ansökningar redan utnyttjats.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja föreningen Ellös Parken ett ränte- och amorteringsfritt lån om 85.900
kronor, till ny värmeanläggning enligt offert från Ventilationsutveckling AB.
att ställa sig positiv till att kommunens arbetslag under våren 2013 monterar de
fönster som redan är inköpta av föreningen, samt
att uppmana föreningen att söka upprustningsbidrag enligt gängse bestämmelser till
de 7 fönsterkassetterna, entrédörren, spis, köksfläkt och tvättmaskin under våren
2013.
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_________
Bengt Johansson yrkar bifall till utskottet för samhällsutvecklings förslag.
Veronica Almroth yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att bevilja föreningen
Ellös Parken ett bidrag om 85.900 kronor, till ny värmeanläggning enligt offert från
Ventilationsutveckling AB samt att det finansieras ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
Två förslag till beslut finns
Ordföranden frågar på båda och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
från utskottet för samhällsutveckling.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige enligt utskottets förslag.
_________
Hans Pernervik (FPO) och Ulf Sjölinder (FP) anmäler jäv och deltar ej i
handläggningen av ärendet.
Bengt Johansson (C), Sven Olsson (MP) samt Bo Andersson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Veronica Almroth (FP) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet
och följa regelverket samt tidigare beslut tagna i kommunfullmäktige.
Ordföranden frågor på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja föreningen Ellös Parken ett ränte- och amorteringsfritt lån om 85.900
kronor, till ny värmeanläggning enligt offert från Ventilationsutveckling AB.
att ställa sig positiv till att kommunens arbetslag under våren 2013 monterar de
fönster som redan är inköpta av föreningen, samt
att uppmana föreningen att söka upprustningsbidrag enligt gängse bestämmelser till
de 7 fönsterkassetterna, entrédörren, spis, köksfläkt och tvättmaskin under våren
2013.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig till
förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling
KF § 171

KS/2012:2489

Avsiktsförklaring, ansökan om LEADER-projekt för förstudie om Ålgårds kvarn
och såg
Fredrik Landes och Disa Angbratt, från Föreningen Ålgård, berättar om föreningens
planer för området kring Ålgårds plan.
Föreningen bildades 2010 och skulle vilja söka bidrag via Terra et Mare till ett Leaderprojekt för en förstudie om Ålgårds kvarn.
Förstudien handlar om att öppna platsen och tillgängliggöra de kulturhistoriska
värdena kring Ålgårds kvarn, att finna vägar att införliva verksamheter, t.ex. café eller
museal/pedagogik eller konstnärlig verksamhet på platsen.
Ålgårds kvarn och såg har sedan 2010 upprustats i olika etapper. Bl.a. har kvarnens
bottenbjälklag renoverats och fasaderna på byggnaderna har bytts.
Förstärkningsarbete på dammen samt byte av utskovsluckor har även utförts.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att genom detta beslut uttrycka en viljeriktning för fortsatt utveckling av Ålgårds
kvarn och såg enligt följande:
”Orust kommun vill tillsammans med ideella krafter fortsätta att verka för ett
tillgängliggörande av platsen för en bredare allmänhet. Arbetet med detta har redan
påbörjats i och med byggandet av offentliga toaletter samt en upprustning av
byggnader. Orust kommun ser att Ålgårds kvarn och såg har stor potential att bidra
till att skapa en attraktiv boendemiljö på nordöstra Orust samt att främja turistnäring
som ett besöksmål på Orust. Orust kommun ställer sig bakom och önskar vara en
delaktig part i samverkan mellan ideella krafter och entreprenörer på Orust för att
möjliggöra utveckling och hållbar förvaltning av platsen i en positiv riktning”.
__________
Bengt Johansson och Sven Olsson yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att genom detta beslut uttrycka en viljeriktning för fortsatt utveckling av Ålgårds
kvarn och såg enligt följande:
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”Orust kommun vill tillsammans med ideella krafter fortsätta att verka för ett
tillgängliggörade av platsen för en bredare allmänhet. Arbetet med detta har redan
påbörjats i och med byggandet av offentliga toaletter samt en upprustning av
byggnader. Orust kommun ser att Ålgårds kvarn och såg har stor potential att bidra
till att skapa en attraktiv boendemiljö på nordöstra Orust samt att främja turistnäring
som ett besöksmål på Orust. Orust kommun ställer sig bakom och önskar vara en
delaktig part i samverkan mellan ideella krafter och entreprenörer på Orust för att
möjliggöra utveckling och hållbar förvaltning av platsen i en positiv riktning”, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justeras.
__________
Kristina Svensson (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Fredrik Landes från Föreningen Ålgård, berättar om föreningens planer för området
kring Ålgårds plan.
Bengt Johansson (C), Bo Andersson (M), Johan Söderpalm (MP), Veronica Almroth
(FP) samt Bengt Torstensson (S) yrkar samtliga bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att genom detta beslut uttrycka en viljeriktning för fortsatt utveckling av Ålgårds
kvarn och såg enligt följande:
”Orust kommun vill tillsammans med ideella krafter fortsätta att verka för ett
tillgängliggörade av platsen för en bredare allmänhet. Arbetet med detta har redan
påbörjats i och med byggandet av offentliga toaletter samt en upprustning av
byggnader. Orust kommun ser att Ålgårds kvarn och såg har stor potential att bidra
till att skapa en attraktiv boendemiljö på nordöstra Orust samt att främja turistnäring
som ett besöksmål på Orust. Orust kommun ställer sig bakom och önskar vara en
delaktig part i samverkan mellan ideella krafter och entreprenörer på Orust för att
möjliggöra utveckling och hållbar förvaltning av platsen i en positiv riktning”.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
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Exp:
Verksamheten för Samhällsutveckling

KF § 172

KS/2012:2410

Yttrande över Översiktsplan 2012, Tjörns kommun
Bakgrund
Tjörns kommun har tagit fram en ny översiktsplan, som var ute på samråd under
hösten 2011. Orust kommun lämnade inga synpunkter i det skedet.
Utställningsskedet har pågått under sommaren 2012 och Orust kommun har blivit
tillfrågad att lämna ett yttrande i detta skede.
Syfte
Syftet med att yttra sig över Tjörns Översiktsplan är att informera Tjörn om Orust
kommuns ställningstagande kring olika mellankommunala frågor. Yttrandet ger
också möjlighet att uppmärksamma Tjörn på andra frågor som har betydelse för
Orust.
Bengt Torstensson inlämnar följande protokollsanteckning: Frågan om placering av
reningsverk är ännu inte beslutad. Det ska finnas reningsverk för västra Orust, inte
nödvändigtvis på västra Orust.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att framföra synpunkter på Tjörns översiktsplan 2012 enligt yttrande daterat 201209-06, samt
att paragrafen är omedelbart justerad
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
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Exp:
Valda
SOLTAK
Personalenheten
Valpärm
Troman
KF § 173

KS/2012:1623

Val av 1 ledamot samt ersättare i aktiebolaget SOLTAK
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-28 § 103 att gå in som delägare i aktiebolaget
SOLTAK AB, att förvärva 100 aktier till ett nominellt värde om 100 kronor/aktie
samt godkänna bolagsordningen och ägardirektivet, daterat 2012-05-11
Styrelsen i SOLTAK ska bestå av sex styrelseledamöter.
Styrelsen utses genom att ägarkommunerna väljer var sin ledamot och ersättare för
tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.
__________
Ledamot:

Lars-Åke Gustavsson

Ersättare:

Bengt Torstensson

__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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2012-10-25

Exp:
Länsstyrelsen

KF § 174

KS/2012:2562

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ersättare i
Kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2014
I skrivelse, inkommen till Orust kommun 2012-10-10, avsäger sig Gerhard Andersson
uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och sänder den vidare till Länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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2012-10-25

KF § 175
Interpellationer och frågor
Roger Hansson (S) ställer följande fråga:
”Med anledning av förra veckans mediala fokusering på AK-konsults rapport om
inomhusmiljön vid Henåns skola så undrar jag, var fanns vår partner NCC.
I Bohusläningen kunde man läsa att:
”Orust kan få stå för fiolerna”
Och i andra tidningar var tongångarna desamma, efter att de talat med ledande
tjänstemän och politiker
Min fråga blir därför:
HUR SER ANSVARSFÖRDELNINGEN UT I ”VÅRT” AVTAL MED NCC?”
Ordföranden för Samhällsutveckling svarar att en rättelse är gjord samt att samarbetet
med NCC är bra.
Veronica Almroth (FP) frågar kommunstyrelsens ordförande:
”Enligt uppgift så är det många tjänstemän och chefer inom kommunen som aktivt
söker nya jobb. Detta leder till en mycket svajig organisation som får stora
konsekvenser för verksamheten, kvalitén och kommunen i stort.
Känner du till detta?
Om du känner till det, hur tänker ni i majoriteten hantera detta?”
Kommunstyrelsens ordförande känner inte till uppgiften men poängterar vikten av att
arbeta för en positiv arbetsmiljö för att behålla kompetensen.
Agneta Melin (S) frågar ordföranden i samhällsutskottet:
” På fullmäktigemötet 11 november 2010 antogs en livsmedelspolicy. Det beslutades
även om årlig uppföljning och en revidering av densamma.
Min fråga lyder: Vad har hänt, har uppföljning och revidering inneburit någon
förändring?
En redovisning önskas.”
Ordföranden återkommer med en redovisning vid nästa kommunfullmäktigemöte.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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2012-10-25

KF § 176
Anmälan av inkomna skrivelser
Preliminär sammanträdesplan för 2013 – Dnr 2012:2603
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ersättare i Kommunfullmäktige – Dnr 2012:2431
Motion – öppettider på fritidsgårdarna – Jörgen Nielsen (S) Dnr 2012:2585
Mayors for Peace – information Oktober 2012 – Dnr 2010:933
Motion – Återbetalning från AFA – Bengt Torstensson (S) – Dnr 2012:2597
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

