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2010-05-27

Exp:
Samtliga nämnder
Folkhälsorådet
Folkhälsosamordnare
KF § 49

KS/2010:308

Antagande av Välfärdsbokslut 2008-2009 för Orust kommun
Folkhälsorådet i Orust kommun har beslutat att ta fram ett lokalt Välfärdsbokslut
vartannat år. Detta är det tredje Välfärdsbokslutet i ordningen. Det som är nytt är att
Orust kommun har antagit en folkhälsopolitisk policy som är vägledande för
folkhälsoarbetet, den antogs i KF i februari 2009. Det har också tillkommit ett nytt
samlat statistikunderlag gällande folkhälsa i en rapport med namnet ”Öppna
jämförelser 2009”. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen
(SoS) och Statens Folkhälsoinstitut (FHI) som gemensamt står bakom rapporten.
Totalt redovisas 21 indikatorer som är uppdelade i grupperna levnadsvillkor,
levnadsvanor och hälsoeffekter. Välfärdsbokslutets indikatorer har sin utgångspunkt
i de nationella målen för folkhälsa och de följer också de lokala utmaningarna som
finns angivna i kommunens folkhälsopolitiska policy.
Föreligger förslag till välfärdsbokslut 2008-2009 daterat mars 2010. Folkhälsorådet
beslutade 2010-02-12 § 1 att anta föreliggande välfärdsbokslut för 2009 med
reservation för att kompletterande uppgifter ska föras in från verksamheterna.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att anta förslag till Välfärdsbokslut 2008-2009.
__________
Välfärdsbokslutet presenteras av Anette Gertmo och Susanne Hafstad,
Folkhälsorådet och visar över lag en positiv bild av hälsoläget i Orust kommun.
Ohälsotalet sjunker och antal totalt anmälda brott följer en nedåtgående trend men
tyvärr ökar andelen våldsbrott. Trivseln i skolan ökar i år 9 liksom andelen som går
ut grundskolan med godkända betyg i kärnämnena med reservation för att allt färre
når de nationella målen för idrott och hälsa.
Lars-Åke Gustavsson och Hans Pernervik yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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KF § 50
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer eller frågor har inkommit.
__________
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2010-05-27

Exp:
Ekonomienheten
Tekniska enheten
KF § 51

KS/2010:416

Investering för ombyggnad och utbyte av ventilationssystem, Henån 1:129
(fd Olle Rutgersson)
Förslag föreligger till ny investering (se bifogad blankett):
Verksamhet:

737 Övriga fastigheter/lokaler

Projekt:

Ombyggnad och utbyte av ventilationssystem, Henån 1:129 (f.d.
Olle Rutgersson)

Beräknad utgift: 3.200 tkr
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet anvisas genom ökad
långfristig upplåning.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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2010-05-27

Exp:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsnämnden
IT-enheten
KF § 52

KS/2010:459

Investering för trådlösa nät (WLan) i kommunens skolor m.fl.
Förslag föreligger till ny investering.
Verksamhet:

812 Gemensam IT-verksamhet

Projekt:

Trådlösa nät (WLan) i Henåns nya skola m fl

Beräknad utgift:

1500 tkr

Driftkostnaderna (150 tkr/år) finansieras av respektive förvaltning i förhållande till
antalet accesspunkter i respektive byggnad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet anvisas genom ökad
långfristig upplåning.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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2010-05-27

Exp:
Ekonomienheten

KF § 53

KS/2010:409

Tecknande av förlagslån i Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommuninvests årsstämma den 25 mars 2010 beslutade enhälligt att ge ut ett 30årigt förlagslån på högst 1 000 mkr (se bilaga). Erbjudandet riktar sig enbart till de
kommuner och landsting som var medlemmar på stämmodagen.
Kommuninvest ek förening avser att använda lånebeloppet för att stärka
kapitalbasen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom ett
särskilt förlagslån från föreningen till bolaget. Avsikten är bl a att därigenom
bibehålla högsta möjliga rating och därmed fortsatt kostnadseffektiv upplåning samt
att ha en ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser.
De närmare detaljerna framgår av bilagan.
Varje medlem tilldelas en andel av emissionen som motsvarar andelen av
föreningens kapital. För Orust del uppgår denna kapitalandel till 0,2 %, vilket
motsvarar en andel av förlagslånet på 2,0 mkr.
Förlagslånet löper med en ränta (3 månaders STIBOR) som skall överstiga
medlemmarnas normala upplåningskostnader. Lånet löper på 30 år, men kan under
vissa förhållanden återbetalas snabbare.
Teckning av förlagslånet är frivillig.
Teckningstid: 6 april – 30 september 2010
Likviddag: 30 november 2010.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

i enlighet med erbjudandet (se bilaga) teckna Orust kommuns andel
om 2,0 mkr av förlagslånet i Kommuninvest Ekonomisk förening,
och

att

medel för ändamålet anvisas ur likvida medel, samt

att

uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Gustavsson att
med kontrasignation av ekonomichef Torbjörn Ljungberg
underteckna hithörande Teckningsanmälan.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8
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Exp:
Samtliga nämnder
Stiftelsen Orustbostäder
OKFS
KF § 54

KS/2008:103

Antagande av handikappolitisk plan 2010-2014
Kommunfullmäktige beslutade 2003-11-13 § 75 att anta förslag till handikappolitisk
plan för Orust kommun.
Planen har därefter följts upp i rapporter till kommunfullmäktige vid olika tillfällen.
Planen har gällt för 2003-2007.
Efter uppdrag härom har kommunstyrelseförvaltningen åter följt upp planen för att
skapa ett underlag för hur ny plan, eller revidering av den nuvarande, ska göras.
Sammanställningen är daterad juli 2008. En framskrivning av ännu inte åstadkomna
åtgärder och en omprioritering av vissa åtgärder har tidigare diskuterats i
arbetsutskottet som en möjlig väg att skapa en ny plan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-08-27 § 129 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att upprätta ett förslag till ny plan med i första hand
framskrivning av de inte åstadkomna åtgärderna och remittera denna till berörda
organisationer för synpunkter.
Föreligger en sammanställd uppföljning och ett förslag till ny handikappolitisk plan
framtagen av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Dokumenten är daterade
januari 2010.
Arbetsutskottet beslutade 2010-01-27 § 10 att remittera förslagen till program och
handlingsplan till nämnderna och berörda organisationer för yttrande.
Föreligger yttrande från kommunens nämnder och handikapprådet, samtliga
tillstyrker det utsända förslaget.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till handikappolitisk plan för Orust kommun 2010-2014.
__________

Orust kommun
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Kommunstyrelsen beslutar
att vidta vissa redaktionella förändringar av terminologin i planen enligt på
sammanträdet lämnade direktiv.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson, Kristina Svensson samt Gunilla Josefsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Tekniska enheten
Sökanden
KF § 55

KS/2010:255

Godkännande av köpekontrakt för del av Hällevik 2:208
Makarna Olovsson äger ett fritidshus på ofri grund i Hälleviksstrand. Marken ägs av
Orust kommun och Olovsson arrenderar området.
En ny detaljplan för området har upprättats och syftet med den är att möjliggöra
fastighetsbildning för befintligt hus som i gällande plan är beläget på
allmänplatsmark. Detaljplanen är klar och skall antas av Miljö- och
byggnadsnämnden.
En värdering har gjorts för markområdet sommaren 2009 och värdet uppgår till
600 000 kr som också är den överenskomna köpeskillingen i avtalet.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt för del av Hällevik 2:208 daterat 2010-03-18.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Ekonomiska enheten
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska enheten
KF § 56

KS/2004:88

Omklassificering av medel för ersättningslokaler i samband med byggnationen
av Henåns skola
Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-26 § 12 om medel för byggande och
beställning av entreprenör för byggandet av Henåns Skola.
I beviljat investeringsanslag om 192 800 tkr ingick även medel för ersättningslokaler
för 24 000 tkr p.g.a. att elever fått allergiska reaktioner.
I samband med bokslutet för 2009 påpekade revisionen att kostnaderna för
ersättningslokalerna inte borde klassificeras som investering, utan redovisas som
driftskostnader. Utifrån detta utlåtande gjorde KSF/Ekonomi en omklassificering av
dessa kostnader.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra Barn och utbildningsnämnden, 11 000 tkr i driftsanslag för att täcka
kostnaderna för ersättningslokalerna under budgetåret 2010, att utgå ur budgeterat
resultat, och
att sänka investeringsanslaget för projekt Henåns skola med totalt 15 051 tkr, samt
att hantera de kostnader som uppkommer för ersättningslokaler under 2011 i
samband med behandlingen av Budget 2011 med plan för 2012 och 2013.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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KF § 57

KS/2010:78

Motion om uppvärmd boulebana
Ulf Sjölinder, Irma Sjölinder m.fl., Folkpartiet föreslår i motion 2010-01-28
kommunfullmäktige besluta att bygga en uppvärmd bouleplats, alternativt bygga om
en befintlig lokal, och att om möjligt placera denna verksamhet nära en skolbyggnad,
så att det nästan alltid finns vuxna närvarande och därigenom minska skadegörelse
på våra skolor, samt att i avvaktan på att en lämplig plats kan erbjudas, utrusta
Buahallen med flera elvärmealstrare.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och beslutade 2010-0322 § 25 att med hänvisning till förvaltningens yttrande över Henåns IF:s ansökan om
att få bedriva verksamhet i Buahallen samt bidrag för en ombyggnation till en
Multisporthall, föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden anse motionen
besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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KF § 58

KS/2010:79

Motion om framtida föreningslokal i nuvarande Ängås F5-skola
Ulf Sjölinder, Irma Sjölinder m.fl., Folkpartiet förslår i motion 2010-01-28
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder
att utreda förutsättningarna för att Ängås F5-skolas gymnastiksal skall kunna bli ett
föreningshus där exv. pensionärerna kan få en lokal för att kunna aktivera sig med
boll, curling, spel m.m. – när kommunen inte längre nyttjar lokalerna för skolans
verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och beslutade 2010-0322 § 27 att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige
besluta anse motionen besvarad.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, anse motionen
besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Claes Nordevik tackar för svaret.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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KF § 59

KS/2009:1027

Motion om inventering av avverkningsbehov vid utfarter och vägar
Agneta Melin, socialdemokraterna föreslår i motion 2009-09-11 kommunfullmäktige
besluta att inventera behovet av avverkning och därefter vidtaga lämpliga åtgärder.
Förelåg yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet, daterat 200912-01.
Arbetsutskottet beslutade 2009-12-16 § 200 att återremittera ärendet för förslag om
hur en inventering av igenväxta korsningar, passager och strategiska ställen, som
områden i anslutning till bussterminaler exempelvis, kan ske.
Föreligger kompletterande yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska
enhet, daterat 2010-03-10.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med det i ärendet anförda, anse motionen besvarad.
__________
Claes Nordevik och Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra
till kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att anordna ett möte med
kommunens vägföreningar och samhällsföreningar med ansvar för grönytor – i syfte
att förbättra underhållet och – i förekommande fall – klarlägga ansvaret för grönytor
i samhällena och på strategiska platser i kommunen.
Kommunstyrelsen bifaller Claes Nordeviks förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
___________

Orust kommun
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2010-05-27

Agneta Melin tackar för svaret.
Roger Hansson, Hans Pernervik samt Claes Nordevik yrkar bifall till förslaget, som
ursprungligen lades fram på ett Träffpunkt Orust-möte.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2010-05-27

Exp:
Ekonomiska enheten
Tekniska enheten
KF § 60

KS/2009:293

Medel till funktionsanpassning av Varekils bussterminal
Förslag föreligger till ny investering:
Verksamhet:

741 Kollektivtrafik

Projekt:

Funktionsanpassning av Varekils bussterminal

Beräknad utgift:
(Jfr KF § 38/2009)

638 tkr

__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – vilken avser kommunens del av
totalkostnaden motsvarande 50%; medel för ändamålet att anvisas ur likvida medel.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

2010-05-27

Exp:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska enheten
KF § 61

KS/2010:384

Medel till utbyte av ventilationssystem, Varekils förskola
Förslag föreligger till ny investering:
Verksamhet:

499 Fastigheter för Pedagogiska verksamheter

Projekt:

Utbyte av ventilationssystem, Varekils förskola

Beräknad utgift:

1.525 tkr

__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet anvisas genom ökad
långfristig upplåning.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Gunnar Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men vill samtidigt göra en
reflektion över effekterna av ytterligare upplåning.
Lars-Åke Gustavsson med instämmande av Sven Olsson yrkar bifall till liggande
förslag och understryker vikten av att underhållsplaner ingår i den framtida nya
organisationen.
Bengt Johansson och Hans Pernervik yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

2010-05-27

Exp:
Ekonomienheten
Tekniska enheten
Barn- och utbildningsnämnden
KF § 62

KS/2010:257

Medel till förprojektering för ombyggnad av Tvet LM-skola samt Ellös
Högstadium
Förslag föreligger till ny investering (se bif. blankett):
Verksamhet:

499 Fastigheter för Pedagogiska verksamheter

Projekt:

Ombyggnad av Tvet LM-skola samt Ellös Högstadium för
mottagande av elever F-5 (förprojektering/kostnadskalkyl)

Beräknad utgift: 500 tkr
Arbetsutskottet beslutade 2010-03-24 § 57 att återremittera ärendet för samråd med
barn- och utbildningsnämndens presidium om skolsituationen på Orust.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, och till ändamålet anvisa 500 tkr att utgå ur
likvida medel.
__________
Lars-Åke Gustavsson och Kristina Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ulf Sjölinder yrkar på återremiss.
Hans Pernervik yrkar på avslag.
Ordföranden finner att det finns tre förslag; kommunstyrelsens förslag, Ulf
Sjölinders förslag på återremiss samt Hans Pernerviks förslag på avslag.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.

Orust kommun
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Exp:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
IT-enheten
KF § 63

KS/2010:149

Finansiering av kommungemensamma tjänster samt godkännande av avtal om
samarbete mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland om gemensam
förvaltning inom IT-området
VästKom lämnar i skrivelse 2010-01-04 förslag till finansiering av
kommungemensamma tjänster. I skrivelsen uttrycks behovet av gemensam
finansiering av bland annat IT-förvaltning.
Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har idag
och kommer framgent att ha behov av samverkan inom ett flertal områden. Ett
sådant är IT-området där nyttjandet av gemensamma tjänster och system förutsätter
samverkan kring ledning och förvaltning av desamma.
VästKoms styrelse konstaterar att kommunkollektivet bör tjäna på att samverka om
den utbyggnad av IT-tjänster som är oundviklig. Perspektivet att varje kommun själv
utvecklar dessa funktioner torde både bli dyrare och administrativt krånglig. För
finansiering av dessa gemensamma åtaganden, kan en sådan ordning införas att
kommunkollektivet uppdrar åt VästKom att förvalta 6 kr per invånare av det årliga
bidraget från VG-regionen. Detta för att täcka de kostnader som kommunerna
gemensamt har kommit överens om.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-03-23 § 28 att föreslå kommunstyrelsen att
godkänna upprättat förslag till avtal mellan VG-regionen och VästKom i enlighet
VästKoms skrivelse daterad 4 januari 2010 bilaga 1, och att föreslå kommunstyrelsen
att godkänna förslaget till finansiering av kommungemensamma tjänster i enlighet
VästKoms skrivelse daterad 4 januari 2010 bilaga 2, samt att överlämna sitt
remissyttrande till kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med skrivelse 2010-01-04 dels godkänna förslag till finansiering av
kommungemensamma tjänster, dels godkänna upprättat förslag till avtal mellan VGregionen och VästKom.
__________
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Orust kommun
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20
2010-05-27

Exp:
Länsstyrelsen
Avgående
KF § 64

KS/2010:441

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ersättare i
kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2010
I skrivelse daterad 2010-04-25 avsäger sig Therese Tjörnebro-Falkenqvist sin plats
som ersättare i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och översänder den till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
__________

Orust kommun
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21
2010-05-27

Exp:
Arvodesberedningen
Den valda
Personalenheten
Valpärm
Webmaster
KF § 65

KS/2009:1342

Fyllnadsval av ersättare i Arvodesberedningen - Greger Rundqvist (V)
I skrivelse daterad 2009-12-18 avsäger sig Greger Rundqvist samtliga politiska
uppdrag.
__________
Ny ersättare:

__________

Marie Hedberg
Krossekärr 705
473 94 Henån

