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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Lars Amlin, upphandlingschef
Susanne Ekblad, ekonomichef
Eva Skoglund, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Leif Appelgren, ej tjänstgörande ersättare
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
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Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

Omröstningsprotokoll

Ks § 1 (a)
ja nej
S
S
S
Fp
Fp
Fpo
Fpo
M
Obe
M
C
C
Mp

o Hans Stevander
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Michael Relfsson
o Els-Marie Ragnar
o Ingrid Cassel
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
Obe
M
Obe
Op
V
Mp

e Alexander Hutter
e Bertil Olsson
e Eva Skoglund
e Catarina Mellberg
e Ulf Sjölinder
e Anders Wingård
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Apelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson
Summa

avst

Ks § 1(b)
ja nej avst

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

9

4

4
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2012:2615
§1
Medel för att genomföra handlingsplan och åtgärdsförslag för Henåns skola
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-30 § 294 att tillstyrka genomförandet av
handlingsplan och åtgärdsförslag enligt PM daterat 2013-10-29, samt att ärendet ska
återkopplas till kommunstyrelsen då upphandlingarna är effektuerade
för definitivt ställningstagande avseende de finansiella insatserna för att få skolan i
användbart skick.
Sedan beslutet om handlingsplan och åtgärdsförslag fattats har 2 stycken
upphandlingar effektuerats, dels beträffande golvarbetena och dels avseende
ventilationsgranskningen.
Resultatet av dessa upphandlingar gav möjligheten att sammanställa en totalkalkyl för
de beslutade åtgärderna och i enlighet med det tidigare beslutet återkopplas ärendet
nu till kommunstyrelsen för definitivt ställningstagande avseende de finansiella
insatserna för att få skolan i användbart skick.
Den totala nivån för kalkylen landade på 17 miljoner kronor. Medlen som används
för åtgärderna kommer senare att i den rättsliga processen återkrävas av NCC.
Kalkylerna för golven baseras på värsta fallet, d v s allt måste bytas och även kostnad
för spärrskikt finns med. Skulle det däremot visa sig att det behövs ventilerade golv,
är denna kostnad inte med i kalkylen, utan detta är i så fall en sak som vi får
återkomma med.
När det gäller kostnaden för ventilation är inte kostnader med för de eventuella
åtgärder som denna utredning kommer fram till, utan det är en fråga som får tas upp
till prövning den dag man vet resultatet av utredningen.
Inom akustikdelen är det också idag för tidigt att säga något om eventuella
åtgärdskostnader, ty om återgärder behövs eller inte beror helt och håller på om
golvmaterialen ändras eller ej.
Kostnad för konsult är dock med i kalkylen, men inte kostnaden för eventuella
framtida åtgärder.
Inom området övriga kostnader för genomförandet ligger kostnader som härrör sig
till tömning av skolan till tillfälliga lagerlokaler samt återflyttning och provtagningar
av luften i inomhusmiljön samt provtagning av fuktighet mm i golven.
Att i dagsläget uppskatta vilka delar av ovan nämnda kostnader som faller under
underhållsåtgärder respektive investeringar är en omöjlighet att sia om, utan detta får
avgöras från fall till fall under arbetets genomförande. Därför är det oerhört viktigt
att man håller en extremt noggrann uppföljning av projektets genomförande, så att
all redovisning blir exakt redan från början.
Kommunens budgeterade resultat år 2014 uppgår till 20 miljoner kronor.
Balanskravsresultatet 2014 (efter justeringar för affärsdrivande verksamhet med 0,7
miljoner kronor samt realisationsvinster på försäljning av fastigheter med 7 miljoner
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kronor) uppgår till 13,9 mkr. Efter reservering av ovanstående medel till
kommunstyrelsens förfogande för åtgärder i Henåns skola för 17 miljoner kronor
hamnar kommunens resultat på ett negativt balanskravsresultat på -3,3 miljoner
kronor. Om balanskravsresultatet ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt
kommunallagen 8 kap 5 a § återställas under de närmast följande tre åren.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-14 § 184 om avsättning och riktlinjer för
resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunfullmäktige kan besluta om disponering ur
RUR för att täcka det eventuella negativa balanskravsresultat som uppstår.
Avsättningen uppgår till 38,9 miljoner kronor före eventuell disponering år 2013
och/eller 2014.
Tre av fyra finansiella mål för 2014 uppnås inte på grund av det nya budgeterade
resultatet på -3,3 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 101 att medge nyupplåning inom en
låneram upp till 110 miljoner kronor det vill säga att öka kommunens skulder under
år 2014, med högst 110 miljoner kronor. För de åtgärder som ska genomföras
föreslås kommunens låneram höjas med motsvarande 17 miljoner kronor till en total
låneram på 127 miljoner kronor.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-01-14.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna omedelbar igångsättning av projektet och uppdra till kommunchefen
att verkställa föreslagna åtgärder, under förutsättning att medel beviljas av
kommunfullmäktige.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunfullmäktige besluta
att reservera 17 miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande för genomförande
av åtgärderna, från kommunens budgeterade resultat 2014, och
att godkänna ett undantag år 2014 från det övergripande finansiella målet;
kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande
verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag,
och
att godkänna undantag från målet om självfinansieringsgraden avseende investeringar
2014, och
att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet år 2014,
och
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett eventuellt
negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för resultatutjämningsreserv, och
att upphäva sitt beslut 2013-06-27 § 101 avseende upplåningsram för 2014, samt
att för 2014 medge nyupplåning inom en låneram upp till 127 miljoner kronor, det
vill säga öka kommunens skulder under år 2014, med högst 127 miljoner kronor
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
___________
Ingrid Cassel (M) yrkar bifall till utskottets förslag med följande tilläggsförslag;
Kommunfullmäktige beslutar
att utifrån ny uppkommen situation revidera beslutad budget för att kunna anpassa
kostnad- och investeringsvolymen under 2014 för att uppnå lägst nollresultat.
Bengt Johansson (C) yrkar bifall till utskottets förslag med följande tilläggsförslag;
Kommunfullmäktige beslutar
att höja kommunens investeringsram från 167,5 till 184,5 miljoner kronor.
Veronica Almroth (FP) yrkar bifall till Ingrids Cassels tilläggsförslag och avslag till
Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Kristina Svensson (MP), Kerstin Gadde (S), Lotta Husberg (S) och Alexander Hutter
(S) yrkar bifall till Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Ordföranden frågar om Bengt Johanssons tilläggsförslag ska läggas till utskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Bengt Johanssons tilläggsförslag röstar ja”
”Den som röstar mot Bengt Johanssons tilläggsförslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster, kommunstyrelsen bifaller
således Bengt Johanssons tilläggsförslag.
Ordföranden frågar om även Ingrid Cassels tilläggsförslag ska läggas till utskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ingrid Cassels tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsförfarande fastställs.
”Den som röstar för Ingrid Cassels tilläggsförslag röstar ja”
”Den som röstar mot Ingrid Cassels tilläggsförslag röstar nej”
Vid omröstningen avges 4 ja-röster och 9 nej-röster, kommunstyrelsen avslår således
Ingrid Cassels tilläggsförslag.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna omedelbar igångsättning av projektet och uppdra till kommunchefen
att verkställa föreslagna åtgärder, under förutsättning att medel beviljas av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att reservera 17 miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande för genomförande
av åtgärderna, från kommunens budgeterade resultat 2014, och
att godkänna ett undantag år 2014 från det övergripande finansiella målet;
kommunens årsresultat skall, exklusive extraordinära poster samt affärsdrivande
verksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av skatter och generella statsbidrag,
och
att godkänna undantag från målet om självfinansieringsgraden avseende investeringar
2014, och
att godkänna ett undantag från det övergripande finansiella soliditetsmålet år 2014,
och
att disponera medel från resultatutjämningsreserven 2014 för att täcka ett eventuellt
negativt balanskravsresultat enligt Riktlinjer för resultatutjämningsreserv, och
att upphäva sitt beslut 2013-06-27 § 101 avseende upplåningsram för 2014, och
att för 2014 medge nyupplåning inom en låneram upp till 127 miljoner kronor, det
vill säga öka kommunens skulder under år 2014, med högst 127 miljoner kronor,
samt
att höja kommunens investeringsram från 167,5 till 184,5 miljoner kronor.
Veronica Almroth (FP), Claes Nordevik (FP), Ingrid Cassel (M) och Anders Hygrell
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingrid Cassels tilläggsförslag.
__________
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Exp:
Bertil Olsson
Bengt Johansson
KS/2013:2004
§2
Utseende av tillfällig ersättare i den politiska styrgruppen för översyn av
utvidgat strandskydd i Orust kommun
Arbetsutskottet beslutade 2013-12-18 § 162 att styrgruppen ska utgöras av Ingrid
Cassel (M), Ulf Sjölinder (FP), Bengt Johansson(C), Bo Andersson(oberoende),
Kerstin Gadde (S) och Hans Stevander (S), samt att utse Bengt Johansson till
sammankallande för styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Bertil Olsson (S) till tillfällig ersättare på styrgruppens nästkommande möte.
__________

