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Ledamot
Hans Pernervik (FO)
Els-Marie Ragnar (FO)
Anders Wingård (FO)
Michael Relfsson (FO)
Orvar Martinsson (FO)
Helen Ragnar-Ljungqvist (FO)
Malin Svensson (FO)
Anita Andrén Lum (FO)
Veronica Almroth (FP)
Claes Nordevik (FP)
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Exp:

KF § 44
Interpellationer och frågor
Claes Nordevik (FP) ställer fråga om infrastruktur:
”Enligt nyhetsbrev daterat 11 feb 2013 från Fyrbodals kommunförbund.
Hur ska det satsas på infrastruktur 2014-2025?
Arbetet med att revidera den nationella och regionala infrastrukturplanen har
påbörjats.
2007-12-12
Beslutade arbetsutskottet, efter framställan från Orust kommuns infrastrukturgrupp
att
Genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys och lämnar i upprag till
kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjlighet till medfinansiering av den
samma.
Vad kommer det sig att detta beslut inte har verkställts?
Om vi skall ha möjlighet till att få en fast förbindelse mot dagens färjelinje, så måste
vi börja med att arbeta fram en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på fråga om infrastruktur, fast
förbindelse vid Svanesund
Beslutet är inte verkställt och en av orsakerna är att kommunen har fokuserat på att
bearbeta VG-regionen och Trafikverket för att få starta byggnationen av Lv 160
genom bland annat en ansökan om förskottering. Under denna period har vi haft ett
flertal projekteringsmöten med Trafikverket för att ta fram en arbetsplan för väg 160.
Vi har även haft en hektisk period med andra uppdrag inom infrastrukturområdet
såsom Tuvesviksprojektet.
Nu efter det att förskotteringsansökan har beviljats är det mycket lämpligt att starta
upp arbetet i den anda frågeställaren åsyftar.
Mitt förslag är att föra fram frågan i kommande KSau.
__________
Kerstin Gadde (S) frågar:
”Under de senaste veckorna har det skrivits mycket i dagspressen om utvecklingen av
fibernät och bildandet av fiberföreningar på Orust. Det verkar som om detta är en
viktig fråga för hela kommunen, invånare och dess näringsliv liksom skolan mm.
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Nu verkar det som om det även finns privata intressen som vill vara med i denna
utbyggnad. Man erbjuder nu information, från något som kallar sig Havsband. Com,
som också tar emot intresseanmälningar.
Jag vill att du på ett bra sätt förklarar hur Orust kommun planerar denna utbyggnad
och hur kommuninvånare och näringsliv ska förhålla sig med tanke på att
kommunen faktiskt har investerat i viss utbyggnad redan. För denna utbyggnad
måste väl vara en fördel för kommunens invånare?”
Kommunstyrelsens ordförande svarar:
Förklaring till hur Orust kommun planerar fibernätutbyggnaden.
Bakgrund
Utbyggnaden ska ske på våra medborgare, fastighetsägares och företagares initiativ
och engagemang.
Kommunen ska stötta fiberföreningar på landsbygden, både ekonomiskt och med
råd och information, att på egna initiativ och med tillgängliga bidrag bygga fiber från
hemmen.
De fiberaccesspunkter som föreningarna behöver och som i dag inte finns för att
ansluta föreningens hushåll till fiberstamnätet planerar kommunen att stötta
ekonomisk genom att upphandla fiberanslutning av dessa som då fiberföreningarna
får lägga anbud på. Om föreningen då vinner anbudet (vilket är högst troligt) så
bidrar detta naturligtvis till att förbättra föreningens utbyggnadsbudget (Kommunen
kommer söka bidrag för de telestationer som idag inte är fiberanslutna från VGR).
De fiberföreningar som bildas inom områden där fiberaccesspunkter redan finns
planerar kommunen att med egna medel, genom motsvarande upphandling,
ekonomiskt stötta en förtätning av fiberanslutning mellan fiberanslutna stationer.
(Gäller Töllås, Röra och Slussen)
Då Orusts nuvarande fiberinfrastruktur helt bygger på TeliaSkanovas
fiberinfrastruktur så har ett, för kommunen icke förpliktande, samverkansavtal
skrivits med dem. Detta för att få tillgång till resurser och information om nuvarande
utbyggnad samt möjlighet att samplanera den fortsatta utbyggnaden i främst
tätorterna men även öka möjligheten att hjälpa fiberföreningarna som bildas med
information.
Då föreningarna är beroende av varandras utbyggnadsplaner och andra intressenters
planer kommer kommunen behöva ha en samordnande (och då naturligtvis
rekommenderande) roll och vara med i planering och stöd hela vägen.
Rent praktiskt så arbetar i dag kommunens IT-strateg Per Linnér med samordningen,
Rolf Berg har anlitats som fiberlots på deltid, Sven Pettersson företräder
näringslivsintressen och Ronny Svensson stöttar med kommunikationshjälp.
IT-infrastrukturplanen, som beslutades i KSAU 2013-04-24, ska vara vägledande i
detta arbete.
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I januari 2012 beslutade KSAU att kommunen skulle komplettera den då
föreliggande IT-infrastrukturplanen med en kostnadskalkyl som utgick från att
fibernätets utbyggnad skulle prioriteras utifrån bildande av fiberföreningar inom väl
avgränsade områden. En utredning av ett oberoende konsultbolag (ByNet)
genomfördes under våren och resultatet har sedan legat till grund för kommunens
information och stöd till bildande av fiberföreningar. Kommunen sökte(i oktober
2012) och fick (i januari 2013), ekonomiskt bidrag, från TerraEtMares Leaderprojekt
för en ”fiberlots”, en stödresurs för att stödja intresserade invånare att bilda
ekonomiska föreningar, värva medlemmar, ansöka om bidrag från länsstyrelsen och
planera arbetet i föreningar som bildas.
I den föreslagna investeringsbudgeten för 2014-2015 finns 10 miljoner avsatta för
utbyggnaden av fibernätet genom fiberföreningar.
Nuläge
Det finns i dag 13 fiberföreningar i Orust kommun som alla har lämnat in ansökan
om bidrag från länsstyrelsen. Dessa föreningar täcker stora delar av Orust.
Medlemsvärvning pågår och lokala möten och organisationer byggs upp.
Kommunen stöttar med rådgivning, fastighets-/kartinformation och deltagande vid
informationsmöten samt omvärldsbevakning och kontakter med Telia, Bynet
(områdeskartan) och TeliaSkanova.
Hälleviksstrand har trots att de, av SCB, definierats som tätort ändå beslutat ansöka
om bidrag och bildat en förening. Då definitionen av tätort är 200 invånare med
mindre än 200m emellan menar föreningen att detta inte gäller längre. Kommunen
stöttar med uppgifter.
Käringön har visat intresse men har ännu ej bildat någon förening och därmed även
ej lämnat in någon ansökan. Här är en stor fråga hur man ska få fiber till ön på ett så
billigt sätt som möjligt. Kommunen stöttar med uppgifter och kontakter med
TeliaSkanova.
Det saknas fortfarande initiativtagare/intressenter i fyra områden: Gilleby, Tegneby,
området runt Varekil och Töllås. Varför det inte finns något intresse/initiativ från
dessa områden vet vi inte men ett extra informationsmöte i Stala församlingshem är
planerat samt ett eventuellt möte i Töllås.
Då stöd/bidrag enbart lämnas till fiberföreningar i glesbygd och då den
fiberinfrastruktur som i dag finns tillgänglig i Orust kommun helt ägs av
TeliaSkanova har stöd med kontaktvägar till TeliaSkanova även lämnats till
privatpersoner/näringsidkare inom tätorter. Förfrågan från Nöteviken/Rödsberget i
Henån har kommunen stött med uppgifter och för Lundens industriområde har
förfrågan lämnats till Telia från Sven Petterson.
Hur kommuninvånare och näringsliv ska förhålla sig.
Jag anser att det är ett utmärkt tillfälle för invånare/fastighetsägare att engagera sig i
detta arbete och kliva på denna utbyggnad nu. Det finns inget att vänta på. Det är nu
bidrag finns att få och ju fler som är med desto billigare blir det för varje anslutning.
Att vilja fiberansluta en fastighet efter det att utbyggnaden gjorts kommer inte vara
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bidragsberättigat, såvitt jag vet, utan då kommer fastighetsägaren/projektören få
bekosta hela framdragningen själv.
Att privata initiativ till att samordna fiberföreningsbildandet i kommunen dyker upp
tyder på en stark vilja och engagemang att det ska bli bra för alla i kommunen. Tyvärr
kan det bli kontraproduktivt om det samtidigt görs satsningar från kommunen som
syftar till att förverkliga en annan sammanhållen demokratiskt beslutad plan. Men
sådan är realiteten som vi känner den. Alla ska kunna föra fram sina åsikter och idéer
och förhoppningsvis ska engagemanget kunna bejakas och kanaliseras till ett bra
resultat och ett brett utbyggt bredband på Orust kräver detta engagemang.
__________
Veronica Almroth (FP) frågar:
”Enligt uppgift så har kommunen stoppat ett bygge varpå byggföretaget har tämt
Orust kommun på 150 miljoner kronor. Därför vill jag ställa dessa frågor till
ordföranden för Miljö- och byggnadsnämnden:
-

Finns det ett bygge som är stoppat?
Har någon stämt eller antytt att man avser att stämma kommunen?
Om svaret är ja på ovanstående fråga, hur stort är beloppet som vi blir stämda på?”
Ordföranden i Miljö- och byggnadsnämnden svarar:
Ingen stämningsansökan har inkommit till kommunen.
__________
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KF § 45

KS/2013:360

Information om Henåns skola
Ordförande i utskottet för samhällsutveckling informerar att två besiktningar på
Henåns skola är genomförda, den senaste 2013-04-24. Skolan är inte godkänd. Ny
besiktning kommer att genomföras 2013-05-23.
Sex provrum är iordningsställda av NCC och man inväntar nu nya testresultat.
Fortsatta förhandlingar med NCC sker via kommunens ombud.
__________
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KF § 46
Information från Träffpunkt Orust
Föreligger protokoll från Träffpunkt Orust 2013-03-13.
__________
Information läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Orustbostäder
Ekonomienheten
KF § 47

KS/2013:527

Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2012 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Föreligger Stiftelsen Orustbostäders upprättade förslag till årsredovisning för år 2012.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen, samt
att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2012.
Sven Olsson avstår från att delta i beslutet.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen, samt
att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2012.
Sven Olsson (MP), Jörgen Nielsen (S) och Orvar Martinsson (FpO) anmäler jäv och
deltar inte i beslutet.
__________
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Ekonomienheten
KF § 48

KS/2013:727

Revisionsberättelse för kommunen 2012 samt fråga om ansvarsfrihet
Hans Pernervik (FpO) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera
revisionsberättelsen och avvakta revisionens ställningstagande i ansvarsfrågan.
Lars-Åke Gustavsson (M) bifaller Hans Pernerviks förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera revisionsberättelsen för nytt ställningstagande i ansvarsfrågan.
__________
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Ekonomienheten
KF § 49

KS/2013:623

Kommunens årsredovisning för år 2012
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2012.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för år 2012.
__________
Hans Pernervik föreslår kommunfullmäktige besluta att bordlägga kommunens
årsredovisning för 2012.
Lars-Åke Gustavsson bifaller Hans Pernerviks förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga årsredovisningen för 2012.
__________
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Samtliga nämnder/utskott
Ekonomienheten
KF § 50

KS/2013:509

Godkännande av prognos per februari och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 214 bl.a. att uppdra till
kommunstyrelsen att via kommunstyrelsens arbetsutskott åstadkomma en månadsvis
redovisning från samtliga verksamheter vad avser genomförda besparingsåtgärder,
nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Som underlag finns dokument rubricerade Sammanställning samtliga
förvaltningsområden, daterat 2013-03-15 och Prognos 2013 per februari (Prognos 1).
Ekonomienheten presenterar materialet på sammanträdet.
Bengt Johansson föreslår arbetsutskottet besluta att ge kommunchef i uppdrag att
fakturera NCC för hittills uppkomna merkostnader för Henåns skola, och
kommunstyrelsen besluta att utifrån redovisningen ge nämnd och utskott i uppdrag
att redovisa åtgärder till arbetsutskottet och kommunstyrelsen för att få budget i
balans 2013, samt kommunfullmäktige besluta att godkänna Prognos per februari
och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och
månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Arbetsutskottet beslutar
att ge kommunchef i uppdrag att fakturera NCC för hittills uppkomna merkostnader
för Henåns skola.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utifrån redovisningen ge nämnd och utskott i uppdrag att redovisa åtgärder till
arbetsutskottet och kommunstyrelsen för att få budget i balans 2013.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Prognos per februari och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
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Lars-Åke Gustavsson föreslår i ett tilläggsyrkande till utskottets förslag
kommunstyrelsen besluta att uppmana utskottet för omsorg att högprioritera sin
redovisning av åtgärder för att snarast komma tillrätta med underskottet.
Bo Andersson yrkar bifall till Lars- Åke Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att utifrån redovisningen ge nämnd och utskott i uppdrag att redovisa åtgärder till
arbetsutskottet och kommunstyrelsen för att få budget i balans 2013, samt
att uppmana utskottet för omsorg att högprioritera sin redovisning av åtgärder för att
snarast komma tillrätta med underskottet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Prognos per februari och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013.
__________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget ”att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att inkludera uppföljning av investeringsramen, som en
del av prognoser som redovisas till kommunfullmäktige.”
Bengt Johansson (C) bifaller Ingrid Cassels förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Prognos per februari och redovisning av genomförda
besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot
budget 2013, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inkludera uppföljning av investeringsramen,
som en del av de prognoser som redovisas till kommunfullmäktige.
__________
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Exp:
Framtidsgruppen
Personalenheten
OKFS
KF § 51

KS/2013:310

Antagande av reglemente för framtidsgruppen samt ändring i
kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 95 att uppdra till kommunstyrelsen att
bereda frågan om visionsgrupp, som en enda beredning för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 216 att ersätta de tre nuvarande
beredningarna för kommunfullmäktige med en framtidsgrupp bestående av 9
ledamöter och 5 ersättare, och att framtidsgruppen börjar gälla fr.o.m. 2013-03-31,
och att kommunchef får i uppdrag att utarbeta ett reglemente som skall presenteras
vid kommunfullmäktigesammanträde före 2013-03-01, på kommunfullmäktige utses
också ledamöter och ersättare, och att arvodesberedningen får i uppdrag att se över
de fastställda arvodena för de förtroendevalda utifrån vad detta beslut föranleder,
samt att de nuvarande beredningarnas uppdrag avslutas 2012-12-31.
Som underlag finns ett förslag från kommunstyrelseförvaltningen till rubricerat
reglemente, daterat 2013-03-13 samt förslag till ändrad skrivelse av § 38 i
kommunfullmäktiges arbetsordning daterat 2013-02-11. Ändringen är föranledd av
att de fasta beredningarna inte längre finns och att framtidsgruppens regelverk
regleras i det egna reglementet. Kvar i paragrafen är regler kring tillfälliga
beredningar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för framtidsgruppen daterat 2013-03-13, samt
att ändra § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslag daterat 2013-02-11.
Veronica Almroth avstår från att delta i beslutet.
__________
Veronica Almroth föreslår följande förändring av första meningen i § 7 i reglemente
för framtidsgruppen; ”Framtidsgruppen väljs av fullmäktige och består av 1 ledamot
från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige samt 1 ersättare från varje
parti som är representerat i kommunfullmäktige”.
Hans Stevander föreslår i ett tilläggsyrkande till utskottets förslag kommunstyrelsen
besluta att uppdra till ordföranden att föreslå en inkallelseordning samt att meningen;
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”I undantagsfall får kallelsen med dagordning överlämnas på annat sätt” i § 13 i
reglemente för framtidsgruppen tas bort.
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Veronica Almroths förslag och finner
utskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer Hans Stevanders förslag mot utskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Hans Stevanders förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till ordföranden att föreslå en inkallelseordning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för framtidsgruppen daterat 2013-03-13, med ändringen att
meningen; ”I undantagsfall får kallelsen med dagordning överlämnas på annat sätt” i
§ 13 i tas bort, samt
att ändra § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslag daterat 2013-02-11.
Veronica Almroth reserverar sig mot beslutet.
__________
Veronica Almroth (FP) förslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag med tillägget ” Framtidsgruppen väljs av fullmäktige och består av 1 ledamot
från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige samt 1 ersättare från varje
parti som är representerat i kommunfullmäktige”.
Lars-Åke Gustavsson (Oberoende) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Veronica Almroths förslag.
33 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 5 nej-röster för Veronica Almroths förslag
samt 1 avstog. Hur var och en röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för framtidsgruppen daterat 2013-03-13, med ändringen att
meningen; ”I undantagsfall får kallelsen med dagordning överlämnas på annat sätt” i
§ 13 i tas bort, samt
att ändra § 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslag daterat 2013-02-11.
__________

Orust kommun
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Exp:
De valda
Personalenheten
Valpärm
Troman
Webmaster
KF § 52

KS/2013:720

Val av 9 ledamöter och 5 ersättare i Framtidsgruppen samt ordförande och 1:e
vice ordförande och 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
Ledamöter:

Hans Pernervik (FpO)
Lars Larsson, Kårtvet (C)
Johan Söderpalm (MP)
Keith Johansson (OP)
Lena Jansson (V)
Anders Fröjdö (S)
Birgit Strömberg (M)
Desirée Guldbrants, Henån (FP)
Leif Apelgren (KD)

Ersättare:

Orvar Martinsson (FpO)
Thomas Asker (C)
Bo Nordberg (S)
Mats Överfjord (M)
Irma Sjölinder (FP)

Ordförande:
1:e v ordf:
2:e v ordf:

Birgit Strömberg (M)
Hans Pernervik (FpO)
Anders Fröjdö (S)

__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Framtidsgruppen
Valpärm
OKFS
KF § 53

KS/2013:719

Ordning för inkallande av ersättare i Framtidsgruppen
När val av ersättare i styrelser och nämnder inte sker proportionellt, skall vid valet
bestämmas den ordning i vilken de skall kallas till tjänstgöring.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att kalla in ersättare i följande ordning:
FpO, C, S, M, FP
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
Exp:
Framtidsgruppen
Personalenheten
OKFS
KF § 54
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KS/2013:768

Arvode till presidiet i Framtidsgruppen
I nuvarande ersättning till kommunfullmäktiges presidium ingår även ersättning för
ordförandeskap i varsin fast beredning för kommunfullmäktiges presidiemedlemmar.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 § 216 bland annat att de tidigare fasta
beredningarnas uppdrag avslutas 2012-12-31.
Fullmäktige beslutade i samma paragraf att ersätta de tre beredningarna med en
Framtidsgrupp bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare.
I det genomförda valet har ledamöterna i kommunfullmäktiges presidium också valts
som ledamöter i Framtidsgruppens presidium.
Med stöd av detta kan denna ersättning fortsätta att gälla mandatperioden ut för
fullgörande av uppdraget som ett aktivt presidium i Framtidsgruppen.
__________
Ingrid Cassel (M) förslår kommunfullmäktige besluta att återemittera ärendet och ge
arvodesberedningen i uppdrag att se över arvodesfrågan.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för att ärendet skall avgöras idag
Nej-röst för återremiss
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 10 nej-röster och 3 avstår. Hur var och en
röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att arvodet till presidiemedlemmarna i Framtidsgruppen motsvaras av det tidigare
arvodet för ordförandeskapet i de tre fasta beredningarna.
Kommunfullmäktiges moderatgrupp, genom Ingrid Cassel, reserverar sig till förmån
för eget förslag.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Medborgarservice
Ekonomienheten
KF § 55

KS/2013:485

Mindre investering 2013 - Brandvägg (IT)
Förslag till investering:
Inköp av brandvägg (IT) som skydd mot nya och förändrade hotbilder avseende
olika verksamhetssystem – 209 tkr
Verksamhet 812xx (verksamheten för IT)
Förslag föreligger till reinvestering, som inte finns med i beslutad investeringsram
2013.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2013-03-12 samt investeringsblankett med bilagor daterad 2013-01-16.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel till ändamålet anvisas genom långsiktig
upplåning, samt
att kommunstyrelseförvaltningens IT-enhet kompenseras för tillkommande
kapitalkostnader.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel till ändamålet anvisas genom långsiktig
upplåning, samt
att kommunstyrelseförvaltningens IT-enhet kompenseras för tillkommande
kapitalkostnader.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel till ändamålet anvisas genom långsiktig
upplåning, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att kommunstyrelseförvaltningens IT-enhet kompenseras för tillkommande
kapitalkostnader.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 56

KS/2012:2597

Motion om användande av återbetalade AFA-pengar i Orust kommun
Bengt Torstensson, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-10-16,
kommunfullmäktige besluta att återbetalningen av de så kallade AFA-pengarna skall
fördelas enligt i motionen föreslagen fördelning.
Som underlag i ärendet finns skrivelse daterad 2013-01-15 från förvaltningsområde
samhällsutveckling och skrivelse daterad 2012-12-18 från ekonomienheten.
Bo Anderssons förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-15, anse motionen besvarad.
Hans Stevander yrkar bifall till motionen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
Den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverar sig mot beslutet till fördel för
eget förslag.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-15, anse motionen besvarad.
_________
Bengt Torstensson (S) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse, daterad 2013-01-15, anse motionen besvarad.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges socialdemokratiska grupp, genom Bengt Torstensson,
reserverar sig mot beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Lärande
KF § 57

KS/2012:2280

Motion om temporär stängning av Henåns skola
Veronica Almroth, Folkpartiet Liberalerna, föreslår i motion 2012-08-21
Kommunfullmäktige besluta att temporärt och omgående stänga Henåns skola i
avvaktan på att skolmiljön löses för barn och personal medan saneringsarbetet
slutförs, samt att kommunens verksamhetsinformation blir transparent och öppen.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen på remiss till utskottet för
lärande och utskottet för omsorg, med syftet och direktivet att beskriva de nu
vidtagna åtgärdena och återkomma med förslag till beslut.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att med anledning av att skolans ledning redan vidtagit еtgärder, anse motionen vara
besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmдktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med anledning av att skolans ledning redan vidtagit еtgärder, anse motionen vara
besvarad.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att med anledning av att skolans ledning redan vidtagit åtgärder, anse motionen vara
besvarad.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 58

KS/2013:525

Redovisning av motioner
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 28 att kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars
beredning ej kunnat slutföras.
Som underlag finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen rubricerad som
Redovisning av motioner daterad 2013-03-20.
Inlämnad/
Diarienummer
2011-04-01/
2011:499
2011-06-15/
2011:1014
2011-10-13/
2011:1646
2011-11-11/
2011:1786
2011-11-11/
2011:1787

2012-03-14/
2012:535

Ärende

Remitterad till/status

Motion - Tydligare
kommunala protokoll
Motion om att utreda
möjligheten att anlägga en
isklättervägg på Orust
Motion om följekort –
förslag på arbetsredskap i
kommunens
administration
Motion om tillgänglighet
och öppenhet på
kommunens hemsida
Motion att sända
kommunfullmäktiges
sammanträden i
webbradio och/eller
webbtv

Under utredning på staben

2012-03-22/
2012:1068
2012-05-16/
2012:1687

Motion om att upprätta en
plan för att bekämpa
barnfattigdomen
Motion om införande av
kulturskola på Orust
Motion om upprättande av
utomhusgym för seniorer

2012-06-28/
2012:1914

Motion om att digitalisera
handlingar till utskott och

Återremiss KS 2011-11-30 § 251 till KSUS /
Under utredning
Under utredning på staben

Under utredning på staben
Under utredning på staben /
Utredning kring kostnader och metod påbörjad
parallellt med att motionen inkom. Här förväntas
ett skarpt förslag under våren då förvaltningen
tidigare fått uppdraget att bevaka frågan
Remiss till KSUO (besvarad), KSUL (besvarad),
KSUS / Under utredning
Remiss till KSUS (besvarad), KSUL / Behandlad
2013-03-25 § 31, ärende på KS 2013-04-10
Återremiss KF 2012-12-13 § 203 till
folkhälsorådet / Under utredning och
komplettering av folkhälsosamordnare, beräknas
vara klar under april 2013
Under utredning på medborgarservice

Orust kommun
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Kommunfullmäktige

2012-09-11/
2012:2280
2012-09-19/
2012:2444
2012-12-29/
2013:14
2013-02-05/
2013:364
2013-03-01/
2013:416

nämnder
Motion om temporär
stängning av Henåns skola
Motion om samtalstonen i
politiken
Motion – Inrättande av en
nämnd för
myndighetsutövning
Motion om utökning av
pendelparkeringar i Varekil
och Henån.
Motion om hjärtstartare
inom Orust kommun

2013-04-25

Remiss till KSUL / Behandlad 2013-03-25 § 33,
ärende på KS 2013-04-10
Remiss till kanslichef
Remiss till KSUL (Besvarad), KSUO
Remiss till KSUS / Under utredning.
Remiss till folkhälsorådet
/ Under utredning av
folkhälsosamordnare/räddningschef, beräknas
vara klar under april 2013

Förkortningar:
KF (kommunfullmäktige
KS (kommunstyrelsen)
KSUS (kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling)
KSUO (kommunstyrelsens utskott för omsorg)
KSUL (kommunstyrelsens utskott för lärande)
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av motioner till handlingarna.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av motioner till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 59

KS/2013:532

Redovisning av medborgarförslag
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 37 att kommunstyrelsen skall
informera kommunfullmäktige om de ärenden (medborgarförslag) som inte avgjorts
inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige.
Som underlag finns skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen rubricerad
Redovisning av medborgarförslag daterad 2013-03-21.
Inlämnad/
Diarienummer
2012-01-04/
2012:34
2012-01-16/
2012:65

Ärende

Remitterad till/status

Medborgarförslag om hjälp
med karbad
Medborgarförslag om
inrättande av parkförvaltning

Remiss till KSUO / Remiss 2012-03-26 ej
flödad, ny remiss 2013-03-26
Återremiss KSUS 2012-08-22 § 120 till
förvaltningsområde samhällsutveckling /
Under utredning

Förkortningar:
KSUO: (kommunstyrelsens utskott för omsorg)
KSUS: (kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling)
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av medborgarförslag till handlingarna.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av medborgarförslag till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 60

KS/2013:456

Investering - Traktor
Verksamheten, kommunalarbetare VA, är en utförarorganisation som utför uppdrag
på beställningar från interna uppdragsgivare. Verksamheten har idag en gammal MBtraktor med ett begränsat användningsområde.
Behov finns att köpa en bättre begagnad traktor som kan användas till
verksamhetens olika uppdrag och därigenom minska behovet av inhyrda maskiner.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Traktor till ett belopp av 500 tkr, medel till
ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Traktor till ett belopp av 500 tkr, medel till
ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Gadde (S), Bengt Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Traktor till ett belopp av 500 tkr, medel till
ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet, verksamhetsområde VA.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 61

KS/2013:457

Investering - Vagn till traktor
Verksamheten utför mycket schaktjobb åt olika kommunala verksamheter,
företrädesvis inom VA-verksamheten. Idag köps transporttjänster av extern
entreprenör och det medför ofta att inhyrda lastbilar ibland står overksamma under
längre tider vid exempelvis vattenläckor. Med en egen vagn kopplad till traktor ökar
förutsättningen för en mer rationellare hantering av våra schaktarbeten samtidigt som
kostnaden minskar. Logistik och effektivitet kommer att förbättras dе väntetiden för
inhyrda fordon på olika jobb helt eller delvis försvinner.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Vagn till traktor till ett belopp om 100 tkr,
medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Vagn till traktor till ett belopp om 100 tkr,
medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att bevilja den föreslagna investeringen Vagn till traktor till ett belopp om 100 tkr,
medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 62

KS/2013:458

Investering - Skogskärra till traktor
Verksamheten utför mycket skogs- och röjningsarbete på kommunal skogsegendom.
Idag köps transporttjänster av extern entreprenör och det medför ofta att logistik
och effektivitet i arbetet inte blir den bästa. Med en egen skogsvagn kopplad till
traktor ökar förutsättningen för en mer rationellare hantering av våra skogsarbeten
samtidigt som kostnaden minskar. Logistik och effektivitet kommer att förbättras dе
väntetiden av inhyrda fordon på olika jobb helt eller delvis försvinner.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Skogskärra till traktor till ett belopp om 150
tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Skogskärra till traktor till ett belopp om 150
tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Skogskärra till traktor till ett belopp om 150
tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 63

KS/2013:472

Investering - Reinvestering hamnar
Behovet av att rusta kommunens hamnanläggningar är varierande mellan hamnarna.
Dock finns ett behov av att förbättra våra hamnanläggningar, både småbåts- och
gästhamnsanläggningarna. Bryggorna behöver förnyas och sanitetsanläggningar
behöver rustas upp och y-bommar behöver bytas. Verksamheten har gjort en
inventering i varje hamn och utifrån det tagit fram en åtgärdsplan för varje
hamnanläggning.
Reinvesteringsmedlen är ett årligt anslag och ej använda medel under året förs inte
över till nästkommande år.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Reinvestering hamnar till ett belopp om
1 500 tkr för 2013 och därefter ett årligt belopp om 1 000 tkr, medel till ändamålet
finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Reinvestering hamnar till ett belopp om 1 500
tkr för 2013, medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Enligt information från ekonomienheten finns redan 1 000 tkr i budget, varför beslut
om upplåning av 500 tkr behövs.
Veronica Almroth (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36

2013-04-25

Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget
med ändringen från 1 500 tkr till 500 tkr.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Reinvestering hamnar till ett belopp om 500
tkr för 2013, medel till ändamålet finansieras genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 64

KS/2013:466

Investering - Överföringsledning Fröjdendal och Malön
Malön har i dagsläget försörjning av kommunalt renvatten genom den
självfallsledningen som byggdes av Lysekils kommun i början av 50-talet, detta utgör
en risk på grund av gamla och allt för grova ledningar med hänsyn taget till
förbrukningen på ön.
Projektet innefattar dragning av två ledningar. En för renvatten och en för avlopp
som förläggs genom styrd borrning under Malöströmmar mellan Fröjdendal och
Malön, samt uppförande av en huvudpumpstation på Malön för avloppsvattnet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringslednings Fröjdendal och Malön
till ett belopp om 2 500 tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig
upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringslednings Fröjdendal och Malön
till ett belopp om 2 500 tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig
upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringslednings Fröjdendal och Malön
till ett belopp om 2 500 tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig
upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 65

KS/2013:467

Investering - Överföringsledningar Vindön och Sundsandvik
Norra Vindön med tillhörande industrier har i dagsläget ej tillfredställande tillgång på
renvatten samt bristfälliga avloppslösningar.
Projektet innefattar två sjöledningar för renvatten och avlopp från Vindön och till
Sundsandvik, Uddevalla kommun, samt uppförande av huvudpumpstation för
avlopp, en lågreservoar och en tryckstegringsstation för renvattenförsörjningen på
Vindön.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringsledningar Vindön och
Sundsandvik till ett belopp av 3 850 tkr, medel till ändamålet finansieras genom
långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Bo Andersson yrkar bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringsledningar Vindön och
Sundsandvik till ett belopp av 3 850 tkr, medel till ändamålet finansieras genom
långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp; Hans Stevander, Kerstin Gadde och
Lotta Husberg avstår från att delta i beslutet.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Ordföranden frågar på bägge förslagen och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen Överföringsledningar Fröjdendal och Vindön
till ett belopp om 2 500 tkr, medel till ändamålet finansieras genom långfristig
upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
Kommunfullmäktiges folkpartigrupp, genom Veronica Almroth, reserverar sig mot
beslutet.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 66

KS/2013:438

Försäljning av lärarbostaden Katarinas väg 11, Henån 1:162
Orust kommun uppförde under 1960-talet denna byggnad som lärarbostad, på
Katarinas väg i Henån. Fastigheten är för närvarande obebodd.
Byggnaden behovs ej för kommunens egna verksamheter och kan därför säljas på
den öppna marknaden.
Förslagsvis läggs fastigheten ut till mäklare för försäljning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja före detta lärarbostaden Katarinas väg 11, Henån 1:162, på den öppna
marknaden, samt
att ge uppdraget att sköta försäljningen till en lokal mäklare.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja före detta lärarbostaden Katarinas väg 11, Henån 1:162, på den öppna
marknaden, samt
att ge uppdraget att sköta försäljningen till en upphandlad mäklare.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att sälja före detta lärarbostaden Katarinas väg 11, Henån 1:162, på den öppna
marknaden, samt
att ge uppdraget att sköta försäljningen till en upphandlad mäklare.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ekonomienheten
KF § 67

KS/2011:240

Medel till planläggning och exploatering av fastigheterna Bön 1:8 m.fl.
I området pågår idag detaljplaneläggning för verksamheter och bostäder tillsammans
med privata exploatörer som äger fastigheten Bön 1:8. I samband med denna
planläggning konstaterades att Orust kommun kunde få fram 12 egna tomter för
verksamheter på fastigheterna Bön 1: 9, Röra-Lunden 1:33 och 1:39. Planarbetet har
pågått sedan 2011.
Investering för utbyggnad av vatten och avloppsnät inom området görs i skattepliktig
VA-verksamhet.
Intäkter
Tomtförsäljning:
Kostnader
Planering:
Utredningar:
Markarbete:
Vägar:
GC-vägar:
Lantmäteri:
Netto tomtförsäljning
VA-anläggningar
VA-anslutningar kommun:
VA-anslutningar privata:
Utbyggnad VA kommun:
Utbyggnad VA exploatör:
Netto VA-anläggningar

tkr
5 000
-200
-300
-1 000
-700
-500
-100
2 200

12 tomter 1 850
66 tomter 9 900
-1 800
-4 000
5 950

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå kostnadsram om -2 800 tkr för planläggning och
utbyggnad av gator och gc-vägar på fastigheterna Bön 1:9, Röra-Lunden 1:33 och
1:39, där intäkterna beräknas uppgå till 5 000 tkr och därmed ge ett överskott om
2 200 tkr, samt

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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att till investeringsbudgeten anslå kostnadsram om -5 800 tkr för utbyggnad av vatten
och avlopp för fastigheterna Bön 1:8, Bön 1:9, Röra-Lunden 1:33 och 1:39, där
intäkterna beräknas uppgå till 11 750 tkr och därmed ge ett överskott om 5 950 tkr.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att till exploateringsbudgeten anslå kostnadsram om -2 800 tkr för planläggning och
utbyggnad av gator och gc-vägar på fastigheterna Bön 1:9, Röra-Lunden 1:33 och 1:39,
där intäkterna beräknas uppgå till 5 000 tkr och därmed ge ett överskott om 2 200 tkr,
samt
att till investeringsbudgeten anslå kostnadsram om -5 800 tkr för utbyggnad av vatten
och avlopp för fastigheterna Bön 1:8, Bön 1:9, Röra-Lunden 1:33 och 1:39, där
intäkterna beräknas uppgå till 11 750 tkr och därmed ge ett överskott om 5 950 tkr.
att till ändamålen anvisa 8 600 tkr att finansieras genom långfristig upplåning.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
OKFS
KF § 68

KS/2013:351

Antagande av riktlinjer för alkoholservering
Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 1996-06-27 § 114.
I samband med den överflyttning av handläggningen till Tillståndsmyndigheten i
Göteborg som beslutades i kommunstyrelsen 2012-02-08 § 33 bör en översyn av våra
riktlinjer göras. En förenkling av handläggningen kvalitetssäkras genom att anpassa
våra riktlinjer till Göteborgs stads riktlinjer.
Nya riktlinjer, daterade 2013-03-01, utifrån gällande lagstiftning är framtagna av
kommunstyrelseförvaltningen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för alkoholservering enligt förslag daterad 2013-03-01, samt
att upphäva sitt beslut 1996-06-27 § 114.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för alkoholservering enligt förslag daterad 2013-03-01, samt
att upphäva sitt beslut 1996-06-27 § 114.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för alkoholservering enligt förslag daterad 2013-03-01, samt
att upphäva sitt beslut 1996-06-27 § 114.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Utskottet för Omsorg
KF § 69

KS/2013:411

Ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS
Personlig assistans är en insats enligt 9 § p 2 lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, eller enligt Socialförsäkringsbalken, SFB (tidigare LASS).
När det gäller beslut enligt LSS är kommunen beslutsfattare och när det gäller beslut
enligt SFB är Försäkringskassan beslutsfattare. I båda fallen kan den
assistansberättigade själv välja utförare av sin assistans. Enligt 9 § 2 LSS är
beslutet/insatsen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för sådan assistans.
När det gäller personlig assistent enligt 9 § 2 LSS är det kommunen som fastställer
timbeloppet för den kommunala assistansersättningen. I lagens förarbete uttalas, att
med skäliga kostnader avses samma slags kostnader som i lagen om
assistansersättning, dvs. normala lånekostnader, vissa omkostnader och vissa
administrativa kostnader. Det belopp som regeringen varje år bestämmer såsom den
högsta ersättningen per assistanstimme med stöd av den lagen (lagen om
assistansersättning - nuvarande socialförsäkringsbalken) bör vara vägledande även i
frågan om det ekonomiska stödet från kommunen enligt denna punkt. I lagens
förarbete framgår även, att om den enskilde inte själv önskar ordna sin personliga
assistans är kommunen skyldig att i samråd med den enskilde anordna assistans i
kommunens egen regi eller genom uppdrag till kooperativ, företag eller annan, i
förekommande fall mot avgifter motsvarande vad den enskilde kan erhålla i
assistansersättning enligt den föreslagna lagen om assistansersättning (numera
socialförsäkringsbalken).
Den grundläggande principen, enligt Prop. 1992/93:159, är att rätten till bidraget
från kommunen följer samma villkor som rätten till biträde av personlig assistent.
Något schabloniserat belopp per timme – liknande Försäkringskassans
assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken – finns inte för LSS.
I förvaltningsområdets skrivelse 26 februari 2013 finns en redogörelse för bland
annat löne- och lönebikostnader avseende juridisk och fysisk person samt
redovisning och ersättning för verkställda timmar.
Ett företag som anordnar personlig assistans måste ha tillstånd av Socialstyrelsen för
att Orust kommun ska kunna betala ut ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS.

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Med arbetsgivarrollen följer en del skyldigheter. Skyldigheter finns till exempel att
göra skatteavdrag samt att betala in arbetsgivaravgifter och försäkringar. Kommunen
hänvisar till Skatteverket för information.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ersättningsnivå för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt 9 § 2 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och att
ersättningsnivån överensstämmer med Försäkringskassans schablonbelopp, vilket
motsvarar 275 kronor per timma för år 2013
att ersättningsnivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans
enligt 9 § 2 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fördelar sig till
att av den totala kostnaden 87 procent av schablonbeloppet avser löne- och
lönebikostnader, 5 procent avser omkostnader och 8 procent avser administrativa
kostnader
att ersättning betalas ut mot faktisk kostnad dock ej överstigande av kommunen
beslutade procentandelar och ersättningsnivåer
att besluter gäller tillsvidare
att Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Rutin vid verkställande av ekonomiskt stöd för utförd personlig assistans
enligt 9 § 2 LSS daterad 13 februari 2013.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Rutin vid verkställande av ekonomiskt stöd för utförd personlig assistans
enligt 9 § 2 LSS daterad 13 februari 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att anta ersättningsnivå för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt 9 § 2 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och att
ersättningsnivån överensstämmer med Försäkringskassans schablonbelopp, vilket
motsvarar 275 kronor per timma för år 2013
att ersättningsnivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans
enligt 9 § 2 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fördelar sig till
att av den totala kostnaden 87 procent av schablonbeloppet avser löne- och
lönebikostnader, 5 procent avser omkostnader och 8 procent avser administrativa
kostnader
att ersättning betalas ut mot faktisk kostnad dock ej överstigande av kommunen
beslutade procentandelar och ersättningsnivåer
att besluten gäller tillsvidare
att Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 70

KS/2013:606

Medborgarförslag om redovisning av kommunens skuldsättning och
borgensåtaganden
Förslagsställaren föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige sammanställer
en redovisning av
-

kommunens långfristiga och kortfristiga lån
amorteringar
räntekostnader
pensionsskuld
borgensåtaganden
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 71

KS/2013:608

Medborgarförslag- Utnyttjande av pendelparkering/husbilsparkering i
Svanesund till utökat badplatsområde
Medborgarförslag daterat 2013-03-26. Förslagsställarna föreslår bland annat att
området, som är avsatt till pendelparkering i Svanesund, istället utnyttjas för att utöka
badplatsen.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 72

KS/2013:701

Medborgarförslag - redovisning av exploateringen av Hällevik
Medborgarförslag daterat 2013-04-12. Förslagsställaren önskar få en redovisning över
exploateringen i Hällevik.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
KF § 73

KS/2013:702

Medborgarförslag om ekonomisk redovisning av Tuvesviksområdet
Medborgarförslag daterat 2013-04-12.
Förslagsställaren föreslår bland annat att kommunen redovisar det ekonomiska läget
för Tuvesviksområdet.
__________
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
__________

Orust kommun

Kommunfullmäktige
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KF § 74
Anmälan av inkommen skrivelse
Årsredovisning samt revisionsberättelse 2012 för Fyrbodals kommunalförbund –
KS/2013:553
Motion om personalpolitiskt och arbetsgivarpolitiskt program – Lotta Husberg (S)
KS/2013:721
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

